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Besøk oss på nettet!

Sjefen har ordet
Båtsesongen er nå godt i gang.
Moss Motorbåtforening er godt i
gang med vedlikehold av havna.
En jobb som kan virke uendelig.
Det jobbes nå med strømtilførsel
til D brygga. Her blir det også
byttet planker på den gamle ytterste delen. Dette er mye jobb
Geir Foldvik
og jeg håper medlemmer som har
båt på brygge D viser tålmodighet. Vi har noen
ivrige medlemmer som står på mange timer hver
uke. Uten de hadde ikke foreningen kunnet drive
som den gjør nå. Det blir også jobbet med å få ny
strømtilførsel til nord-opplaget.
Vi hadde i midten av mai en uheldig episode med
overspenning på det elektriske anlegget i havna.
Det medførte en del skade. Alt blir dekket av forsikring, men det ble mye ekstra jobb som tar tid
som gjerne skulle vært brukt til andre ting.
Det som også ikke kan nevnes nok er at alle rydder
opp etter seg. Det gjelder alt fra maling og lakkbokser til små plasstrips og annet som blir liggende
når båten er satt ut.
Årsmøte blir normalt avviklet i slutten
av mars. Som vel alle har fått med seg
ble årsmøte flyttet på grunn av pandemien. Håper alle som har mulighet til å
møte 26 august gjør det. Årsmøte er
foreningens øverste besluttende fora, så møt opp.
Det må selvfølgelig tas hensyn til at det er mulig å
avvikle årsmøte. Vi vet jo ikke om det blir innstramninger igjen.
Opplaget til høsten skal i år meldes inn i Havneweb. Gå inn å reserver plass på land, eller vann. Da
vil vi få oversikt over hvor mange båter som skal
ha plass. Har dere spørsmål om hvordan dette registreres ta kontakt med båtplassjef Øyvind Kristiansen. Dere må fortsatt avtale tid for opptak ved å
kontakte krankomiteen som tidligere. Og husk opplagsutstyr som tåler båten vekt. Gutta i krankomi-

teen kan nekte dere å ta opp båten, om de ikke finner
det forsvarlig. Ha også å ha alt klart, så opptaket går
raskt og smidig. Gutta jobber som dere vet dugnad.
Økonomien i foreningen er stabil og god. Vi ser vi
har noen store innvesteringer i årene som kommer.
Det er nye utliggere, lys i havna, strøm til nordopplaget, kaikanten, toalett på huset så det er mye
jobb som venter. Vi trenger også å etablere et godt
HMS-system. Til det trenger vi hjelp. Så er det noen
av foreningens medlemmer som kan bidra med et
HMS-system er bare å ta kontakt.
Rekruteringen i båtforeningen er en utfordring. Vi
har mange som gjør en solid innsats hele året. De er
vi helt avheng av. Vi trenger yngre folk i styret og
komiteer. Har du lyst til å delta og bli mer aktiv i
foreningen ikke nøl med å ta kontakt.
Vil til slutt ønske alle medlemmer en fin båtsommer.
Følg reglene på sjøen og ha en super båtsommer.
Husk Årsmøte i slutten av august.
Geir Foldvik
Leder

2

KJØKKENET ER FERDIG PÅ KLUBBHUSET VÅRT
Som vi informerte om i forrige
utgave av Snekka så skulle vi i
vinter foreta en totalrenovering av kjøkken på klubbhuset
vårt. Dette prosjektet er nå
ferdig og vår entusiastiske
leder Geir Foldvik er både
stolt og fornøyd med hvordan
det har blitt. Geir som har vært
primus motor i dugnadsarbeidet kan fortelle om et fantastisk dugnadsarbeid og vil spesielt takke Tom Johannessen, Klubbens alltids tilstedeværende
Ola Malum og Håkon Kristi- leder - Geir Foldvik., sørger for
ansen for en kjempeinnsats. at alt blir som planlagt.
Når Geir oppsummerer dugnadsarbeidet så regner han med at det har medgått rundt
300 dugnadstimer for å få kjøkkenet fix ferdig.
Foruten selve kjøkken så har alt annet blitt nytt, alt fra nye
bærebjelker i gulvet, nytt strømopplegg, nytt sikringsanlegg og nye vinduer. I tillegg til dette så er alt av hvitevarer byttet ut og vi har utvidet «sortimentet» av hvitevarer
beretter Geir stolt. Her har alt som det har vært forsvarlig
å gjøre blitt gjort på dugnad, mens vi har engasjert profesjonelle håndverkere på de tingene som vi ikke kan ha
gjort selv, dette med tanke på at alt skal være forskriftsNytt moderne utstyr er på plass
messig gjort. Kjøkkenet har vært vår største post i budsjettet når det gjelder årets investeringer, men Geir kan fortelle at vi har klart å holde oss innenfor det budsjetterte selv om det dukket opp noen overraskelser underveis. Årsaken til at vi allikevel har klart å holde oss
innenfor budsjetter er alle de dugnadstimene som har blitt lagt ned i prosjektet.
Når arbeidet med kjøkkenet nå er sluttført føler vi at hele 1 etg har fått en ansiktsløftning og at vi virkelig kan
være stolte av klubbhuset. Som kjent så brukes jo klubbhuset til møter og sosiale arrangementer i regi av
Moss Motorbåtforening, interne og eksterne kurs og ikke minst til utleie for selskapeligheter for foreningens
medlemmer. Vi er helt sikre på at denne totalrenoveringen av kjøkkenet vil være til glede for alle foreningens
medlemmer som kommer til å benytte seg av klubbhuset vårt i fremtiden.

Båtplasskomiteen.
Nå er de fleste båtene på vannet og det mange nye båteiere å se i havnen. Båtplasskomiteen har gått en runde
på bryggene og det mange båter som ikke er registret. I følge Moss Motorbåtforening vedtekter skal alle båter i havnen være registret i småbåtregisteret, eventuelt skipsregistret, på båtplassinnehaveren.
De som ikke har dette i orden må gjøre det snarest og sette på registreringsnummeret godt synlig på båten.
Vi minner om at alle båter skal være forsikret, kaskoforsikring anbefales.
Brudd på disse vedtektene kan føre til at tildelingen av båtplassen, kan trekkes tilbake.
Havneweb
Logg inn og sjekk at alle opplysninger er riktig, og legg til vist det mangler noe.
Har du problemer med å komme inn så ta kontakt med meg på tlf 97705212 eller på mail:
baatplass@betongen.no
God sommer!
Øyvind Kristiansen
Båtplasskomiteen.
Øyvind Kristiansen

Vi minner om foreningens felles mailadresse: mosmot@online.no
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SOMMERPRAT MED SJEFEN I VAKTKOMITEEN
Like sikkert som at vi alle planlegger båtsesongen, så forbereder vaktkomiteen sesongens vaktlister. Til glede og kanskje litt ergrelse for noen så
får vi melding om årets vakt i havna. For noen vil sesongen også innebære
to vakter. Det med dobbeltvakter er jo noe som kan oppleves som urettferdig, men her forteller sjefen i vaktkomiteen Thor Arne Dilling at de nå har
fått innarbeidet et system via Havneweb, som gjør at dette over tid blir
rettferdig fordelt mellom alle som har båtplass i havna vår. Årsaken til at
noen må gå to vakter i løpet av båtsesongen er jo fordi vi starter vaktsesongen tidlig og avslutter seint. Som Thor Arne sier, så er jo dette i alles
interesse, siden vi da har vakthold i store deler av året. Thor Arne er veldig fornøyd med foreningens medlemmer, det er helt unntaksvis at folk
ikke møter på vakt.
Han minner også på om hvis man ønsker å «kjøpe» seg fri fra vakt, må
dette varsles minimum 10 dager før man skal ha vakt. Thor Arne skyter
inn at hvis man skal bytte vakt med andre av foreningens medlemmer,
skal dette også varsles vaktkomiteen, fortrinnsvis via mail:
vakt@betongen.no . Det skal også varsles hvis man har stedfortreder, her
minner også Thor Arne på at stedfortreder må være over 18 år. Det å varsle slike endringer er både for å ha kontroll og oversikt over hvem som har
vakt. Vaktinstruksen må leses når man ankommer vakten påpeker Thor
Arne som også kan fortelle at det har vært lite hendelser i havna vår. Og
som sjefen sier, dette er vår alles fortjeneste på grunn av at vi tar vår
«tørn» og tar vakta vår. Husk at når du går den ene ( eller to) vakter iløpet
av sesongen, ja så går noen av oss andre vakt resten av sesongen for å
passe på akkurat DIN BÅT.

Vaktsjef Thor Arne Dilling

Dugnad i havna vår.
Et sikkert tegn på at sommeren nærmer seg med stormskritt er at noen av foreningens medlemmer innkalles
til å utføre dugnad i og rundt havna vår. Dette er noe vi er helt avhengig av og også i år var oppmøte bra og
innsatsen var som alltid upåklagelig.
Det var i år flere ting som sto på planen, rydding av grøntarealer i områdene rundt havna vår og rydding av
opplagsutstyr. Her er det mange som synder med å rydde opp etter seg når båten har blitt lagt ut på vannet.
Det burde være en naturlig ting å rydde opp etter at båten er satt på vannet! Også i år ble det kastet en del
søppel/utstyr som folk bare har lagt ligge etter vårpussen. Skjerping’s folkens!
I tillegg så arbeidet vi med å skifte ut mye av D-Brygga, her var tiden virkelig inne for å skifte ut mye av
treverket.
Årets dugnad ble avholdt mandag 21. juni og foreningen vil takke samtlige som møtte opp for en vel utført
jobb. De som møtte opp ble i tradisjon tro ble premiert med «pølsefest» som takk for innsatsen.
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17 MAI I BETONGEN OG BÅTKORTESJE I KANALEN
Det ble også i år tatt initiativ til en båtkortesje for
båtfolket i Moss og til tross et ruskete vær så var
det en del båtentusiaster som deltok. Det ble en
enkel servering på klubbhuset for foreningens
medlemmer før man tok fatt på en liten båttur
gjennom kanalen. Fra Moss Motorbåtforening så
var det rundt 40 personer som samlet seg på
klubbhuset og rundt 30 båter som deltok i kortesjen. Et hyggelig initiativ og man kan jo håpe på et bedre vær til neste år

En hyllest til våren, Betongen og Krankomiteen!
En gråhvit verden har nå blitt grønn
og båtpussen er for de fleste alt over
Både båter og eiere vil nå på sjø´n
Hva er det nå værmeldingen lover?
Krankomiteens gutter har vært i sving
sindig og erfarne tar de den dyrbare last
Båtenes eiere svirrer engstelig omkring
er stroppene festet på den riktige plass?
Vakre, velstelte båter av tre og i plast
de settes på vannet så rolig og trygt
«Krangutta» arbeider godt, uten hast
Og båtenes møte med vannet - er mykt!
Igjen fylles ´Betongen´ med lyd og med liv
den triveligste havna som finnes i Moss
Vi, våre båter, måker, svaner og ender i siv
gleder oss sammen - for havna - det er oss.
Oddvar Forsberg

5. mai var jordmødrenes dag. De
fortjente sikkert en hyllest som
døgnet rundt står klare til å ta imot
nye verdensborgere. Våren er statistisk sett den tid det er flest fødsler. Når jeg sto i havna og betraktet
Krankomiteens dyktige medlemmer
håndtere båtene fra der de lå i opplag og til de ble satt trygt på sjøen,
så jeg en sammenligning mellom
den trygghet jordmødrene gir de
fødende kvinner – og den trygghet
og ro våre «kranmenn» utviste i det
arbeid de utførte .
Nå er det ikke sikkert at disse trauste menn vil like sammenligningen
med jordmødre, men jeg våger det allikevel – som en takk og honnør til Krankomiteen for deres villighet til å stille opp får oss andre
i Moss Motorbåtforening.
Takk også til de andre komiteer med sine medlemmer for det frivillige arbeid som dere yter. 17. mai var «Festkomiteen» i sving og
skapte hygge og glede med samling i foreningens festlokaler, før mange av oss deltok
MM Snekka
i båtparaden gjennom Kanalen – til glede
Ansvarlig redaktør:
både for tilskuere og deltagere! Vi fikk også
Geir Foldvik
sett hvilken flott innsats «Kjøkkenkomiteen»
leder@betongen.no
har nedlagt. Det nyoppussede kjøkkenet forRedaksjon:
Lars Andersen
melig skinner i all sin prakt og venter på å
928 20 311
bli benyttet for å skape fest og glede!
lars@marinetrading.no
Slik jeg har lest historien til Moss MotorbåtTerje Kolsvik
976 97 920
forening, er det dugnadsånd og villighet til å
te-kols@online.no
yte noe for felleskapet, som er kjennetegnet
Ivar B. Johansen
til foreningen og dens medlemmer. La oss
951 74 700
håpe at dette også vil prege denne flotte foreivar@ibj.no
Opplag: 900
ningen i årene som kommer.
Neste nr.:
Med takknemlig hilsen fra et relativt nytt
Julen 2021
medlem.

Hei folkens: Husk adresseforandring hvis det er aktuelt

