
  

 

www.betongen.no 
Besøk oss på nettet! 

Sjefen har ordet 

for småbåtfolk i over100 år  

 

Geir Foldvik 

Nå  som sesongen er godt i gång er 
også  de fleste  plånlågte oppgåver for 
å ret gjennomført.  
 
Å rets store investering er ny diesel-

pumpe med kortåutomåt. Dette er en stor inves-
tering som månge åv medlemmene forhå pentlig 
vil hå stor glede åv. Det er nå  mulig å  fylle 24 
timer i døgnet. Vi vil overvå ke dette, så  om det 
skulle bli behov for endringer vil dette bli vårs-
let i god tid. Jeg tror og hå per åt dette er en god 
investering, som medlemmene vil hå stor glede 
åv fremover.  
 
Miljø og hensynet til miljøet blir viktig i tiden 
som kommer. Vi vet ikke hvå myndighetene vil 
kreve åv tiltåk i små bå thåvnene fremover, men 
hver og en åv oss kån bidrå. Påss på  å  rydde et-
ter seg, kåst søppel i contåiner.  
Sorter fårlig åvfåll som, olje, låkk , bunnstoff, 
drivstoff etc. Det er sått opp ny contåiner i håv-
nå, den er beregnet på  husholdningsåvfåll. Der-
som den er full, så  tå med søppel hjem. Er å p-
ningene for små  til det som skål kåstes, tå det 
med hjem og ikke plåsser det på  yttersiden. Det 
er kjedelig åt åndre må  rydde etter dere. Vi vil 
hå det rent og ryddig rundt oss. 
 
Utkjøringsråmpå på  nord-opplåget hår blitt ut-
bedret. Det er nå  fin jevn vei helt ned til vånn-
kånten. Hå per ålle som benytter råmpå er forn-
øyde og er forsiktige så  den forblir like brå som-
meren igjennom. Bå ter som er over 20 fot ånbe-
fåler jeg ikke å  sette ut på  råmpå. Snåkk heller 
med en krånfører. 
Vi hår nå  1,5 å rs erfåring med Håvneweb. Det 
forenkler årbeidet i håvnå. Jeg hå per informå-
sjon kommer frem på  Måil og SMS.  De som ikke 
få r SMS og Måil, må  logge dere på  Håvneweb og 

oppdåtere personlig informåsjon. Dersom dere ikke 
gjør det, vil dere gå  glipp åv viktig informåsjon.  
 
I vinter sjekket jeg litt om gjennomsnittsålder i håv-
nå. I 2010 vår gjennomsnittsålder åv medlemmer 
61 å r. I 2019 er gjennomsnittsålder 56 å r. Det vår 
for meg overåskende og gledelig. Det viser åt håvnå 
også  er åttråktiv for yngre medlemmer. Hå per tren-
den fortsetter.  
 
Økonomien i håvnå er god og under full kontroll. 
Bertil kåsserer og Cåthrine som hjelpekåsserer gjør 
en god jobb. Moss Motorbå tforening er en liten be-
drift og vi hår gode rutiner nå r det gjelder økonomi. 
 
I vå res hådde vi besiktigelse åv håvnå frå Norske 
Sjø. De sjekket det meste og vi fikk godkjent. Det 
som vår et temå hele tiden vår HMS og åt vi må  ut-
årbeide gode rutiner. HMS er et temå som stådig 
blir mer åktuelt. Vi trenger å  låge et godt HMS sys-
tem, så  dersom det er medlemmer i håvnå som hår 
erfåring eller vil hjelpe oss å  låget et godt HMS sys-
tem så  er det fint om du/dere tår kontåkt.  
 
Til slutt vil jeg ønske ålle en god vårm bå tsommer. 
Bruk sjøen og forlåt stedet du er på  som du vil finne 
det igjen. 
 

Geir 
Foldvik 
Leder 

Slik ønsker vi  
det ikke rundt  
containeren  
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Et lite kåpittel i MM`s långe og mångfoldige historie kån åvsluttes, men det er båre 
for å  gi plåss til et nytt; foreningens liv lever. 
Tirsdåg 4. juni 2019 kl. 0900 stårtet demonteringen åv den gåmle dieselpumpå, 
tiden vår moden, jå nesten overmoden. På  sine gåmle dåger ble den noe slårken og 
slitt, ble litt for snill med brukerne, de fikk litt godt må l. Det er då rlig butikk i det 
långe løp og foreningen hår tått et nødvendig grep. 
Pumpå hår levd sitt liv i håvnå siden 1993 då den ble 
innkjøpt brukt frå Norol. Telleverket viste åt det gjen-
nom å rene hår påssert 13 882 807 liter diesel gjennom 
pumpå, et betydelig volum. De siste 1,5 mill. liter er le-

vert til brukerne i håvnå. 
Foreningen hår gjennom å rås løp hått flere ånlegg for levering åv drivstoff til 
små bå tflå ten. I perioden 1928 og frem til 1981 vår det sålg åv bensin og die-
sel frå flytende ånlegg i ytre del åv dågens Å-brygge. Det vår oljeselskåpene 
som driftet disse ånleggene og å pent for ålle. Etter en påuse på  12 å r ble det i 
1993 en eksklusiv mulighet for foreningens medlemmer igjen å  bunkre i 
egen håvn, men nå  kun for dieseldrevne bå ter, et låndbåsert ånlegg ble ån-
lågt. Det vår og er fortsått for strenge kråv til å  tenke på  bensinpumpe i håv-
nå.  
Selv om den gåmle pumpå nå  er en sågå blott, ønskes en selvbetjent pumpe 
velkommen. Nå  kån du bunkre nå r det påsser deg, slippe å  ligge i kø på  fåste 
dåger som før. Stårten på  et nytt kåpittel….. 
Terje K 

Vi minner om foreningens felles mailadresse: mosmot@online.no  

Nå kan du bunkre når det passer deg. 

I trådisjonens tro inviterte vi foreningens pensjo-
nister på  tur, denne gång gikk også  tuen over fjor-
den og nærmere bestemt til den kjente målings-
produsenten JOTUN som er lokålisert i Sånde-
fjord. 
Her ble vi mottått åv to hyggelige guider som job-
ber på  JOTUN. Etter litt generell informåsjon og 
registrering fikk vi en befåring i det store ånleg-
get. Vi fikk et godt innblikk i prosessen på  hvor-
dån måling produseres frå Å til Å  og også  hvor-
dån distribusjonen foregå r. Vi fikk også  et inn-
blikk i JOTUN’s historie. En kån trygt si åt det er 
månge komplekse prosesser som skål til før vi 

hår måling’s spånnet som vi kjenner i hå nden og klårt for å  bruke det…. 
Det vår et imponerende og topp moderne ånlegg vi fikk omvisning på  og det vår interessert forsåmling 
som fikk høre åt ånlegget produserer 
rundt 40 millioner liter måling i å ret, og 
som hådde kåpåsitet til å  produsere ve-
sentlig mer.  
Etter fåbrikkbesøket tok vi den korte tu-
ren ned til håvnen i Såndefjord og fikk noe 
godt å  spise med  ditto drikke på  Peppe’s 
Pizzå.  
Nå r ålle vår mette og fornøyde vendte 
rundt 25 pensjonister fornøyde hjem til 
Moss. 

ÅRETS PENSJONISTTUR. 
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Trådisjon tro så  innkålles noen hvert å r til å  utføre litt dugnåd 
rundt om i håvnå vå r. Dette er noe vi er helt åvhengig åv og det er 
gledelig åt vi opplever åt oppmøte er meget brå og ikke minst år-
beidsinnsåtsen er iherdig. Det vår et rekordstort oppmøte i å r og 
rundt 40 personer møtte opp. I å r som i fjor så  vår hovedfokuset 
på  grøntåreålene rundt klubbhuset og ikke minst på  nord opplåget 
og vegen bort til dette. Det ble også  ryddet opp i bå topplågsutstyr. 
Her er det månge som synder ifht å  rydde opp etter seg nå r bå ten 
hår blitt lågt ut på  vånnet, det ble kåstet en del søppel/utstyr som 
folk båre hår lågt ligge. 
Vi hår en oppfordring fremover åt månge bør «skjerpe» seg med å  
rydde opp etter åt vå rpussen er ferdig! 
 
I tillegg så  årbeidet vi med å  få  instållert fiber i håvnen, dette vil 
medføre åt vi vil få  et bedre WIFI ånlegg i håvnen, såmt åt også  

kåmeråoverføringene du kån se på  vå re hjemmesider frå håvnen blir åv bedre kvålitet. 
Å rets dugnåd ble åvholdt måndåg 17 juni og foreningen vil tåkke såmtlige som møtte opp for en god 

jobb. De som møtte opp ble i trådisjon tro ble premiert med «pølsefest» som tåkk for innsåtsen. 

DUGNADSÅNDEN LEVER  

Hvert eneste å r hår vi gledelig nok en jevn tilgång åv nye medlemmer til foreningen. For månge så  er 

dette første gång mån bå de hår bå t og ikke minst første gång mån er i kontåkt med foreningen. Ofte  er 

det månge spørsmå l mån hår i forbindelse med å  bå de hå bå t og hvordån ting fungerer i håvnå vå r, og 

vi kjenner ålle til åt det ikke er like lett å  få  svår på  hvå mån lurer på ….. Styret tok då initiåtiv til å  invi-

tere de siste pår å rs nye medlemmer til en «Velkommen til oss kveld». Dette ble årrångert i begynnel-

sen åv åpril må ned og ble en fin og informåtiv kveld for de fremmøte. Rundt 50 personer kom på  år-

rångementet og fikk då 

informåsjon om det meste 

som «rører» seg i håvnå. 

Bå de styret og de frem-

møte vår veldig fornøyd 

med kvelden og ut ifrå 

tilbåkemeldingene så  er 

dette noe som vil gjøres 

jevnlig i å rene fremover. 

VELKOMMEN TIL OSS KVELD. 

Nå  er de fleste bå tene på  vånnet og bå tplåsskomiteen hår gå tt en runde på  bryggene. Det er fortsått 
månge bå ter som ikke er registrert. I følge Moss Motorbå tforening vedtekter skål ålle bå ter i håvnå 
være registret i små bå tregisteret evt. skipsregistret på  bå tplåssinnehåveren. De som ikke hår dette i 
orden må  gjøre det snårest og sette på  registreringsnummeret godt synlig på  bå ten. 
På  bryggene så  vi månge bå ter der registreringsnummeret ikke er lesbårt, dette må  også  rettes opp. 
Vi minner om åt ålle bå ter skål være forsikret, kåskoforsikring ånbefåles. 
Brudd på  disse vedtektene kån føre til åt tildelingen åv bå tplåssen, kån trekkes tilbåke. 
Håvneweb igjen……og igjen…… og igjen. 
Logg inn og sjekk åt ålle opplysninger er riktig, og legg til hvis det mångler noe.  
Hår du problemer med å  komme inn så  tå kontåkt med meg på  tlf 97705212 eller på   
måil: bååtplåss@betongen.no 
God sommer 
Øyvind Kristiånsen Båtplasskomiteen. 

Båtplasskomiteen. 

mailto:baatplass@betongen.no
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Hei folkens: Husk adresseforandring hvis det er aktuelt 

«KVART TOM’S BUA» 
Som dere sikkert hår få tt med deg så  hår foreningen et lite «hus» ved siden åv 
klubbhuset. Dette huset vår jo i sin tid benyttet åv Redningsselskåpet nå r de 
hådde båse i håvnå vå r. Det er jo nå  noen å r siden de flyttet og hår ikke vært 
benyttet til noe formå l som hår vært til nytte for foreningen.  
Tom Johånnessen tok initiåtivet til å  gjøre noe med buå som kunne være til 
ålle foreningens medlemmer’s glede og nytte. Tom hår vært primus motor for 
å  iståndsette buå slik åt det skulle bli et flott verktøyrom som medlemmer åv 
Moss Motorbå tforening kån lå ne for å  foretå enkle repåråsjoner og vedlike-
hold åv sitt bå tutstyr. Det hår brukt månge timer i løpet åv vinteren og vå ren 
for å  få  i stånd buå og den er nå  utstyrt med mye verktøy som Tomm person-
lig!! lå ner ut for bruk, (verktøyet hår 
forbud for å  forlåte buå…!) såmt åt det 
er montert opp diverse måskiner som 
kån være til nytte.  
I «Kvårt Toms’s buå» så  hår mån også  
få tt plåss til en liten sosiål krok, et kjø-
leskåp hvor mån kån kjøpe litt kåldt å  

drikke, hvor overskuddet gå r til å  kjøpe inn mer verktøy som 
kommer ålle til nytte.  
Videre så  hår mån sått åv en hylle som mån tenker kån virke som 
en «mårkedsplåss», hvor mån kån legge små verktøy som mån 
selv ikke hår bruk for og kån selges for en fornuftig pris.  
Er det noen som hår noe verktøy som de hår til overs og som de tenker også  kån være et fint supple-
ment til det verktøyet som er der i dåg og som de ønsker å  gi bort til formå let, jå så  tåkker Tom villig jå 
til dette. 
Buå hår blitt kjempefin slik den er i dåg, men Tom hår månge tånker for å  utvikle buå videre, det skål bli 
spennende å  se hvordån den vil bli i tiden fremover.  
Vi oppfordrer ålle medlemmene til å  bli kjent med det flotte tilbudet som er sått i gång og lå oss i felle-
skåp skåpe nok en ny årenå/møteplåss i håvnå.  
For å  få  tilgång til «Kvårt Tom’s buå» så  kån mån gjøre åvtåle for å  lå ne nøkkel til 
lokålet, og du oppfordres då til å  tå kontåkt med en åv kontåktmennene under. MM Snekka 
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