
  

 

www.betongen.no 
Besøk oss på nettet! 

Nok en båtsesong er tilbakelagt. De fleste 
farkoster er satt på land og gått i dvale i på-

vente av lysere og varmere tider.  Man får bruke de lange vinterkveldene til å se seg litt 
tilbake på sesongen som har gått og kanskje så smått planlegge litt for neste år, i håp om 
at sommerværet vil vise seg fra sin beste side.  
 I tillegg til at deler av det nye ”nordopplaget” er tatt i bruk i høst, har også styret beslut-
tet å investere i nytt oppvarmingssystem på ”huset”.  Den gamle oljefyren har tjent oss 
trofast i ca. 40 år, men intet varer evig, så derfor er vi nå i gang med å installere varme-
pumpe som på litt sikt vil gi oss en god besparelse på fyringsutgiftene.  
Ellers har det også i denne sesongen vært drevet alminnelig vedlikehold av bygningsmas-

se og bryggeanlegg. Det mest synlige er nok havnebua som har fått et strøk maling, som igjen har blitt rød og 
gild.  
Jeg vil også henlede oppmerksomheten til båtplasskomiteens innlegg neste side. Her fremkommer noen end-
ringer som er viktig å få med  seg. Bakgrunnen for forandringene er at flere og flere unnlater å levere 
”søknadsskjema for båtplass” innen tidsfristen, slik at båtplasslister og ikke minst vaktlister blir sterkt forsinket. 
I våres var listene ikke klare før båtsesongen var i gang for mange. Dette har vi vært nødt til å gjøre noe med.  
Da gjenstår det for meg å takke for innsatsen som er vist gjennom hele året, både fra våre komiteer men også 
fra båteierne som samvittighetsfullt har utført sine nattevakter i havna. Styret har nemlig ikke mottatt meldinger 
om tyverier av-/eller fra båter i løpet av sesongen. Fortsett det gode arbeide.  
God Jul og Godt Nytt år til dere alle.  

Sjefen har ordet 

Svein Thorvaldsen 

MILJØCONTAINERNE 
Våre grønne miljøcontainere er i flittig bruk av de fleste av våre medlemmer og 
det er bra.  Dog er det fortsatt noen som ikke bruker disse men i stedet ”parkerer” 
sitt miljøavfall usortert i den gamle treboden på nordopplaget. Her finner vi både 
spillolje, pussefiller med whitesprit/tynner, brukte batterier, oljefiltre o.a.  i en 
stor haug. Slik lagring medfører    brannfare som lett kan gå ut over båter i opp-
lag, samt at havnekomiteen har en stor jobb med å rydde opp i andres etterlaten-
skaper. Vi har henstilt til med-
lemmene flere ganger gjennom 

”Snekka” å bruke de grønne miljøcontainerne til dette formå-
let og å sortere sitt avfall riktig der,  men fortsatt er det enkel-
te båteiere som ikke gjør det.  Den gamle treboden ble derfor 
fjernet i høst og en miljøcontainer plassert på det samme ste-
det i håp om at miljøavfallet kommer dit det skal. Vi vil igjen 
henstille til at avfallet blir sortert inne i miljøcontainerne slik 
som det blir anvist.  I motsatt fall vil det fortsatt bli  håndsor-
tert på mottaket, og det koster oss 70-90 000.- kroner årlig i 
ekstrakostnad, noe som vi må ta igjen på våre 350 båtplasser.   
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I de senere årene har det vært en økende ten-
dens til at flere og flere ikke sender inn søk-
nadsskjemaet for båtplass for den kommende 
sesongen innen tidsfristen den 31.1. De siste 
par årene har antallet vært rundt 60, tross at 
dette har vært påpekt i ”Snekka” ved flere 
anledninger.  Dette medfører at båtplasslister 
og ikke minst vaktlister blir sterkt forsinket, 
slik at båteierne ikke får vite sin båtplass eller 
vaktdato før sesongen er i gang. Dette er ikke 
akseptabelt. Båtplasskomiteen har da i samar-
beid med styret bestemt flg.: 
Søknadsskjemaet for båtplass sendes ikke ut 
sammen med julenummeret av ”Snekka” slik 

det har vært gjort frem til nå. I stedet vil båteier få tilsendt faktura tidlig i januar mnd. ut i fra den båten/
båtplassen han/hun hadde siste sesong. Dvs. har du den samme båten som du hadde sist sesong og den til-
sendte fakturaen betales innen forfall, er du sikret den samme plassen eller en tilsvarende plass. Betales ikke 
fakturaen innen fristen, kan båteier miste plassen uten ytterligere varsel og plassen blir fordelt til nestemann 
”på lista”.   
Skal du bytte båt, må du gi melding om det på det ordinære skjemaet. (Skjemaet vil du fortsatt finne på hjem-
mesiden vår, samt i postkassen i havna.) Selv om du bytter til båt som ikke krever annen båtplass (bredde) 
skal båtplasskomiteen ha varsel om dette. I motsatt fall vil vi miste oversikten over hvilke båter som hører til 
i havna.  
Søker du båtplass for første gang må også det ordinære søknadsskjemaet leveres båtplasskomiteen innen 
31.1. for inneværende sesong.  Ønsker du å avslutte båtlivet og vil frasi deg båtplassen, skal også båtplassko-
miteen ha varsel om dette snarest mulig.  
Styret har også besluttet å avvikle ordningen med å kunne beholde sin båtplass i inntil 2 år hvis man er mid-
lertidig båtløs. (Man måtte da allikevel betale for plassen). Disse plassene har vi da kunnet leie ut, (eller in-
tern forflytning i havna for de som evt. ønsket større plass) for et år om gangen. Dette har i flere tilfelle med-
ført en ”dominoeffekt” på at vi har hatt både 2 og 3 forflytninger internt i havna på èn ledig plass.  Problemet 
kommer med full styrke når båtene skal tilbake på sine tidligere plasser hvis den opprinnelige utleier ønsker 
sin plass tilbake etter et eller to år.  Hvis båtplassinnehaver ikke ønsker å beholde sin båtplass, men etter noen 
år ønsker båtplass igjen, må han/hun søke på ordinær måte og vil da bli tildelt evt. ledig båtplass ut fra sin 
ansiennitet, hvis medlemskapet er beholdt, men skal da ikke betale tildelingsavgiften på nytt.  Styret og båt-
plasskomiteen håper at det med disse justeringene skal bli lettere å få båtplasslister og vaktlister ut til med-
lemmene før båtsesongen starter.  

BÅTPLASSER  -  VIKTIG 

Fredag 14. oktober var det igjen duket for pub-aften på ”huset”. Ca. 50 personer, med-
lemmer og venner av disse, hadde møtt opp for å høre Terje Skåre fortelle og vise fo-
tos av sin eventyrlige jordomseiling i årene 2006-2009.  Ca. 40 000 nm. ble seilt igjen-
nom på ca. 2 timer for et lydhørt publikum. Etter avsluttet foredrag gikk praten rundt 
bordene med pizza og forfriskninger. Vi takker Terje for et interessant og spennende 
foredrag.  

I og med at vi er i ferd med å opparbeide et nytt og større opplagsområde på 
”nordopplaget” og deler av dette er ferdigstilt tidligere i høst, har vi valgt å 
avsette noen plasser på ”søropplaget” nedenfor huset, til bilparkering. Dette 
for å lette parkeringen vinterstid, spesielt når huset er leid ut, men også for 
andre som besøker havna for å sjekke sine båter som ligger i opplag.   

PARKERING 

 

PUBAFTEN oktober 2011 
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Hvis et tilstrekkelig antall melder seg, starter vi opp på nyåret med båtførerkurs på ”huset”.  
Kurset går over 5 kvelder, tirsdager:  17. 24. 31. januar + 7. og 14. februar. Alle dager kl. 
1800-2100. Det kan også være aktuelt å holde et VHF-kurs på nyåret, forutsatt et tilstrek-
kelig antall påmeldte. Påmelding til båtførerkurset og orientering om VHF-kurset skjer til 
Bengt på tlf: 984 69 901. Kursene er åpne for medlemmer, ektefeller, samboere, barn, bar-
nebarn, besteforeldre og ellers de som måtte føle behov.  Påmelding innen 8/1-2012 

Pensjonistturen i år gikk til Risholmen v/ Hankø. En regntung dag, men med 
en øy i full blomst var været intet tema denne dagen. Risholmen er i Astrup-
familiens eie, men det daglige tilsynet av øya er det en imøtekommende vakt-
mester som står for. Mandag 6. juni hadde han satt av til oss. Øya er ca. 300 
da. stor, med blankskurte svaberg mot sør og vest og med et frodig parkan-
legg, lunt mellom fjellknattene lenger nord på øya. Beplantingen på øya be-
står nå av 4 forskjellige felt som knyttes sammen av et stisystem. Det var 
Heddy Astrup som i sin tid igangsatte beplantningen. Dette var tidlig på 
1950-tallet. Det er vel i første rekke Rhododendron man tenker på når man 
besøker Risholmen og det er nok den planten som er mest iøynefallende med 
sin fargeprakt og størrelse i mai/juni mnd. Imidlertid finnes det også mer ek-
sotiske planter her, både fra middelhavslandene, Amerika og sågar også fra 
Kina. Noe mer viltvoksende finnes også både Lupiner og Bergfrue. Hele om-

rådet fremstår som et velstelt parkanlegg. Turen ble avsluttet med bevertning om bord i båtene  og med gitar-
musikk av Johnny Kjøniksen. Beklageligvis hadde noen navn i vår ”pensjonistliste” falt ut, slik at ikke alle fikk 
innbydelse til årets tur. Dette er nå rettet opp, slik at til neste års tur vil alle medlemmer på 70+ igjen få innby-
delse. Vi beklager dette.  

BÅTFØRERKURS 

Når det gjelder opptak har rutinen hittil vært at hver enkelt båt-
eier har krysset av på søknadsskjemaet (31.1.) om de ønsker 
opptak/opplag for kommende vintersesong. En gjennomgang 
av søknadsskjemaene, (ønske om å bli tatt opp,) sett opp imot 
de som blir tatt opp, viser store avvik. I tillegg er det også 
mange som ikke har krysset av for ønsket opptak, men som i 
ettertid ønsker opptak allikevel.  Disse blir tatt opp, hvis det er 
plass.   
I et forsøk på å få en mer korrekt oversikt over hvilke båter 
som ønskes tatt opp etter båtsesongen, vil det i sommernumme-
ret av ”Snekka” (medio juni), ligge ved en svarslipp som skal 

returneres om man ønsker opptak. Frist for tilbakemelding er satt til 1. sept.  Fra da av er det kun ca. 2 uker til 
opptaket starter og  vi regner derfor med at vi vil få langt mer korrekte opptakslister. 
  Opptaket vil fortsatt være som tidligere, fra midten av september mnd. til ut oktober mnd. (6 uker).  I og med 
at vi nå også har fått større opplagsområde, regner vi med at det blir plass til alle som søker om opptak/opplag. 
Bestilling av ønsket opptaksdag, skjer som tidligere ved at båteier kontakter vedkommende kranmann som har 
vakt i den uka som opptaket ønskes. Denne vaktlista vil bli slått opp i havna i god tid før opptaket starter.  
 

PENSJONISTTUREN 

OPPTAK 

 

 

 

Vi ønsker alle en riktig  
God Jul og et Godt Nyttår 
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Nestleder:                          Geir Foldvik                                                                

Sekretær:                                 Roy Olsen                                                   

Økonomileder / kasserer:       Martin Bjørkholt                      

Hj. Kasserer / styremedlem:    Bertil Knutsen                                           

Styremedlem:                         Johnny Kjøniksen                     

Styremedlem:                         Lars Gunnar Andersen                              

Varamenn:  Catrine Tuft, Tom Kjell Hansen 

 Lasse Foldvik. Per Gundersen,  

STYRESAMMENSETNING 2011-2012 

ROGER JENSEN  
Leder av havnekomiteen. Ansvar 
for vedlikehold av bygningsmasse 
og bryggeanlegg. Tlf. 92640273, 
jensvart@gmail.com  

SVEIN KARLSEN  
Leder av kran- og opptakskomiteen. 
Ansvarlig for organisering av  
Opptak-/utsetting og transport av båter 
til/fra opplagsplassene.Tlf. 95126150,  
skarlse2@broadpark.no    

ØIVIND BAKKE   
Leder av båtplasskomiteen. Be-
handling av båtplassøknader/
tildeling av båtplasser. Tlf. 
90036455, oewibakk@online.no 

ARNE AAS      
Leder av vaktkomiteen.  
Organisering/tildeling/bytting av 
båtvakter. 
Tlf. 98212088, arne@m.pro.no 

BERTIL KNUDSEN  
Hjelpekasserer.  Ansvar for fakturaer i 
forbindelse med medlemskap og båt-
plasser. Tlf. 90547572,  
bertil@lotteripartner.no 

 EDGAR M. JOHANSEN  
”Husmester”.  
Utleie av foreningslokalet. Tlf. 
91125205 
ed-mjoha@online.no  

 Nyttige mennesker i havna: 


