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Geir Foldvik 

Vi nærmer oss nok en gang overgangen 
til et nytt år. Snart er det 2019 som 
gjelder. Moss Motorbåtforening er fort-
satt i godt driv fremover.  
 

Valgkomiteen er allerede i gang med å forespørre 
gamle og nye medlemmer for å få de til å bidra. Jeg 
håper de som blir forespurt er positive. Som forhå-
pentlig alle er klar over, er driften av foreningen 
basert på dugnad. En stor takk til alle tillitsvalgte 
som har gjort en fantastisk innsats i året som nær-
mer seg slutten. Nytt i år er innføringen av Hav-
neweb. Det har vært en stor suksess.  Det sparer 
flere av komiteene for mye arbeid, og gir oss mye 
bedre oversikt. Les mer om Havneweb inne i Snek-
ka.  
 

Økonomisk har styret kontroll. Vi har noen år igjen 
før vi er ferdige med nedbetaling av lånet vi tok 
opp i forbindelse med utskifting av A brygga. Men 
allikevel har vi funnet rom for mange innveste-
ringer i år. Storsalen på klubbhuset er pusset opp, 
det er skiftet oppvaskmaskin på kjøkkenet, det er 
skiftet strømsøyler på B brygga og montert 3 nye 
lysmaster på nord opplaget med led lys, og sist men 
ikke minst investert i ny kran. Så det har vært et år 
med store innvesteringer. Det kommende året blir 
nok litt roligere når det gjelder store prosjekter.  

Det betyr ikke at det ikke er nok 
å bruke penger på i fremtiden. 
Det er kommet flere ønsker om 
strøm på D brygga. Vi vurderer 
å skifte ut diesel pumpa, som 
begynner å bli gammel. Skifte 
til ledlys på stolpene som lyser 
opp havna. Klubbhuset trenger å 
pusse opp kjøkkenet. Vi trenger 
å bygge om toalettene så vi får 
et handikap toalett. Det er også 
behov for å bygge en handicap-
rampe, så klubbhuset får bedre 
ankomst for alle.  
 

Når det gjelder utkjøringsrampa for småbåter på nord 
opplaget, så ligger den på Moss kommunes eiendom. 
Vi har i høst fått tillatelse til å bruke rampa permanent, 
og vi vil etterhvert legge forholdene bedre til rette for 
de som ønsker å ta båten opp og sette den ut selv med 
henger. Dette vil koste litt, så det muligens blir en av-
gift for å bruke rampa i fremtiden. Dette er noen av 
tankene styret har for fremtiden. Det er nok å planleg-
ge og jobbe med fremover. 
 

Vi ser at det er en del misbruk av det som blir kastet i 
kontaineren i havna. Det er ofte vi finner søppel som 
helt klart ikke stammer fra båt og sjøliv. Styret vurde-
rer å bytte til en kontainer type som har mindre åpning 
for kasting av søppel. Renovasjons kostnader i havna 
er høye, så her tror styret det er penger å spare. Alter-
nativet er en betydelig økning av miljøgebyret. Så her 
har alle et ansvar.  Strøm er også en stor kostnad. Vi 
merker at det er flere som bruker mere strøm i båtene 
både sommer og vinter. Jeg oppfordrer alle til å be-
grense strømforbruket. 
 
Til slutt vil jeg ønske alle en riktig god jul og en fin 
jule feiring. Husk å se etter båten på vinteren også. Det 
er som regel folk i bua, så gå innom å få en kopp kaf-
fe. 
  

Geir Foldvik Ledere 
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Igjen……og igjen….. 
Som fortalt om i de forega ende utgaver av Snekka sa  har Moss Motorba tforening innført et nytt verk-
tøy for komplett administrasjon av ba thavnen. Va re erfaringer har vært meget gode ved a  ta i bruk det-
te verktøyet og en rekke administrative oppgaver har blitt forenklet. .  
MEN…………DET ER FORTSATT GANSKE MANGE AV DERE SOM IKKE HAR VÆRT INNE A  REGISTRERT 
OPPLYSNINGER OM DITT MEDLEMSKAP OG FAKTA OM DIN BA T….  
Det er mailadresse og mobiltelefonnummer som blir va re kontaktpunkter mot va re brukere i havnen, 
der blir her sendt meldinger, fakturaer og for eksempel innkallinger til vakt blir meddelt.  
Pa  Havneweb ligger det en egen side om alle søknader, medlemskap, ba tplass o.s.v. 
Derfor er det viktig at de av dere somikke har vært inne og logget seg pa  a  ga  inn og oppdatere sine 
opplysninger pa  Min Side slik at vi hele tiden har oppdaterte opplysninger om hver enkelt. 
Kontaktpersoner vedr. Havneweb er Øyvind Bakke mobil. 90036455 og Øyvind Kristiansen mo-
bil.97705212, de er behjelpelig med a  svare pa  spørsma l. Fint om slike telefoner kan tas pa  ettermid-
dagen. 
TIL DE AV DERE SOM FORTSATT IKKE HAR VÆRT INNE, SA  BER VI OM AT DERE GJØR DETTE NA  I 

VINTER, OG TIL DE SOM HAR GJORT DETTE, TAKK SA  MYE, DET LETTER VA RT ARBEIDE VESENTLIG.  

Disse to gutta kan du ringe, og de er behjelpelig med a  svare pa  spørsma l om Havneweb. Du kan ogsa  
gjøre avtale med dem for a  fa  hjelp med a  oppdatere din konto i det nye systemet  
Fint om slike telefoner kan tas pa  ettermiddagen.  

  

Det første tilsendte brukernavnet kan ha vært en sammenslåing av 
ditt fornavn og etternavn og må korrigeres etter første pålogging.  
Passordet er robot-generert og det bør du endre etter første pålog-
ging. Etter at du har logget pa  ma  du skrive inn din korrekte e-mail 
adresse og endre passordet til hva du ønsker det skal være. E-mail 

adressen din vil fra da av være brukernavnet ditt. 

Øyvind Kristiansen  
mobil. 977 05 212,  

Øyvind Bakke  
mobil. 900 36 455                                               

Vi opplever stadig vekk at det kastet mye søppel i va r avfallscontainer som ikke er relatert til den na-
turlige aktiviteten i havnen. Vi har opplevd at møbler osv. har blitt 
kastet her og vi mistenker ogsa  at folk som ikke har tilknytning til 
havnen bruker va r søppelcontainer for a  kvitte seg med diverse avfall. 
Kostnader til avfallsha ndtering har økt ganske mye de siste a rene og 
vi har derfor bestemt a  ga  til anskaffelse av en søppelcontainer som 
dere ser vedlagt. Dette ha per vi resulterer i at det kun er oss i havnen 
som kommer til a  bruke denne og at avfallet som blir kastet da er 
knyttet til de aktiviteten som naturlig hører til i havna. Vi vil selvfølge-
lig fortsette a  ha va re miljøcontainere i tillegg.  
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Oslofjorden, fremdeles matfat?  
Det er ikke mange a rene siden det a  dra ut pa  fjorden en tur for a  fa  seg en torsk til jul var, stort sett, en 
god tur. I dag drar man rett til fiskebutikken, om man ikke har vært nordafor, da. Det er nesten ikke 
torsk a  fa  i fjorden, og sa nn sett krise. Etter flere a r med meldinger fra ba de yrkes- og fritidsfiskere om 
stadig mindre torsk, har fiskerimyndighetene endelig kommet pa  sjøen. Prosjektet «Krafttak for tors-
ken», som ble etablert i 2016, er et samarbeid mellom ulike statlige og fylkeskommunale institusjoner i 
omra det. Ba de Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet deltar i prosjektet sammen med Hvaler 
og Ferder nasjonalparker, yrkesfiskere og fritidsfiskere. «Krafttak for torsken» tar sikte pa  a  iverksette 
tiltak for a  fa  opp bestandene av fjord- og kysttorsk i ytre Oslofjord, og var starten pa  
“redningsaksjonen.” Parallelt kom sa  Oslofjordkonferansen i oktober etter sterkt politisk engasjement. 
Pa  hjemmesida til Fiskeridirektoratet sta r det att situasjonen for fjord- og kysttorsk pa  Skagerrakkys-
ten og i Oslofjorden er na  sa  dramatisk at direktoratet forsla r a  innføre fiskeforbud i 14 definerte gyte-
omra der pa  Skagerrakkysten og forbud mot a  fiske torsk i Oslofjorden. Saken er pa  høring. 
 
En grunn er nok overfiske over tid, men er det ogsa  et tegn miljøproblem? Det kan se slik ut, etter hva 
som er kommet fram om funn av plast i fugl og hval. Mikroplast og enda mindre fragmenter som man 
na  finner i nær sagt hele næringskjeden, fra krill og bunndyr, og tilslutt i juletorsken (kysttorsk) som 
finner næring i bunndyr. 
 
Vi har vært inne pa  det her i hjørnet tidligere: Pass pa  at ikke plastavfall bla ser over bord! 
Miljødirektoratet har lagt ut en fagrapport M-1048/2018 (Cowi) pa  temasida om “Miljøvennlige sma -
ba thavner”. Bunnstoff er problemet, i form av avrenning fra vaskeplasser som ikke har sedimerings-
kummer, men ga r rett i sjøen, og fra ba ter i havn. Det jobbes med a  finne alternative løsninger til da-
gens bunnstoff. Eksempelvis hos Grønn Marina pa  Vollen Marina i Asker, har de et anlegg hvor man 
ikke ma  ta ba ten opp av vannet, men kjører i stedet gjennom anlegget som i en bilvask. Store roterende 
børster gjør jobben, avhengig av ba ttype og grad av begroing. Anlegget skal gjøre bunnstoff pa  fritids-
ba ter overflødig sies det, men da ma  man nok vaske ofte. Men det er starten pa  noe, for pa  sikt blir nok 
dagens kobberbaserte bunnstoff forbudt. Tiltaket fikk støtte fra Miljødirektoratet og kan ha livets rett.  
 
Har du kontroll pa  jolla? Har den sett sine beste dager, fa r du 1000 kroner hvis du leverer den pa  god-
kjent mottak. Vel a  merke etter en del papirarbeid, og du kan dokumentere eierskap til vraket. Blir den 
liggende i sjøen, er den et forurensningsproblem. 
Til slutt, advarsel fra forsikringsselskap: Ikke bruk vifter, ovner eller annet el.matriell som ikke er god-
kjent for va trom om bord og sjekk at kabel for landstrøm er godkjent for uteliv.  
Kilder: Les mer om disse sakene hos Miljødirektoratet, Fiskeridirektoratet, Ferder- og Hvaler nasjonal-

parker.  

Ba tplasskomiteen gjør oppmerksom pa  at i det nye datasystemet ma  brukere av havna ga  inn pa  sin 
side og huker av for samtykkeerklæringen.  Dette er viktig for a  komme videre i havneweb. 
Alle felter ma  fylles ut og oppdateres, dette gjelder eks. ba ttype og reg.nr. Vi opplever at det er forskjel-
lige eiere av ba tplass og ba t. Foreningen ønsker til enhver tid a  vite hvem som har ba t i havna og at det-
te samsvarer med va re opplysninger. 
Oppsigelse av ba tplass ma  skje sa  tidlig som mulig pa  nya ret, da vi ønsker a  tildele ledige plasser i ut-
gangen av februar. 
Det er viktig a  merke seg at ved oppsigelse av plass og man ved en senere anledning ønsker plass i hav-
na, ma  man opprettholde medlemskapet. Da vil man slippe a  betale ny tildelingsavgift og ansiennitet 
opprettholdes. 
Vi ønsker at alle ubenyttede plasser blir rapportert inn til ba tplasskomiteen, slik at disse kan benyttes 
av foreningen for den aktuelle perioden. 
Det diskuteres fortsatt i miljøet hva som er totallengde pa  ba t i havna va r, ba tplasskomiteen vil bekref-

te at total båtplasslengde i havna er 11 meter, dette er inkl. badeplattform med utstyr, baugspyd og jolle i 

daviter. 

Per Livar Engene 
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Lørdag 5. januar klokken 16.00 er det tid for den tradisjons-

rike juletrefesten. Her kommer nissen og deler ut godtepo-

ser til barna. Det koster kr. 70,- pr barn og kr. 50,- for vok-

sen. 

Sett av datoen og la barna fa  nyte det gode miljøet i fore-

ningen va r. 

Pa melding: 

Asbjørn tlf: 980 96 472  mail: as-ro-ce@online.no 

Cathrine tlf: 90408711  mail: cathrine@regnskapmoss.no  

Lørdag 5. januar klokken 16.00  

Lørdag 2 mars er det a rsmøte i foreningen, 

dette starter klokken 17.00. Vi gjentar suk-

sessen med pa følgende a rsmøtefest, denne 

starter klokken 19.00,  her blir det matser-

vering, muligheter for a  svinge rockefoten 

og ikke minst mulighet til a  fa  kjøpt seg 

noen «forfriskninger». Det koster 200,- pr 

person for a  melde seg pa  a rsmøtefes-

ten.PS! Vi har leid inn samme band som i fjor 

(Old Spice) det var jo en kjempesuksess, sa  

satser pa  minst like god stemning pa  a rets 

fest.  

Pa melding til: 
Asbjørn tlf: 980 96 472  mail: as-ro-ce@online.no 
Cathrine tlf: 90408711  mail: cathrine@regnskapmoss.no  

Grautmosbraaten overhørte forleden en samtale hvor et av va re medlemmer fikk spørsma l 
om hvilken ba tforening han var medlem i. Det var morsomt a  høre stoltheten i stemmen hans 
da han opplyste om at , joda det var Moss Motorba tforening - den som ligger i Betongen.  
De aller fleste ma  jo føle noe av den samme stoltheten over a  være medlem i en forening som 

drifter en slik flott havn. Der hvor alle har like demokratiske rettigheter og at alt over-
skudd ga r tilbake til medlemmene i stedet for a  havne i lomma pa  rike aksjonærer.  
He he …. Dette er jo ikke den eneste grunnen til at vi føler stolthet. Kameratskapet, 
hjelpsomheten og tryggheten bidrar nok ogsa , sammen med det gode humøret og alle 
de gode historiene om hvor mye bedre allting var før. 
Sa  mine venner. Ta vare pa  dere selv og hverandre. Det er godt a  se og merke at de aller 
fleste i havna har tid til a  lytte litt om hvordan du har det. Joda, jeg er stolt av foreningen 
va r jeg ogsa . 
Hilsen Oscar Grautmosbraaten 
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