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Besøk oss på nettet! 

Nok en sommer og båtsesong har vi lagt bak oss. Man må kunne si at været har vært helt 
på båtfolkets side denne sommeren, ja høsten med, helt frem til månedsskiftet oktober/
november.  
Nå ligger de fleste farkostene på land, godt innpakket, i påvente av en ny sesong av sam-
me kaliber. 
 

Året 2013 har vært et spesielt år for oss. 15. juni rundet foreningen de første 100 år, noe 
som ble markert med jubileumsfest på Hankø Fjordhotell. På forhånd håpet vi på at ca. 
150 medlemmer/m følge hadde anledning til å sette av denne kvelden i MM`s regi. Da 

påmeldingsfristen gikk ut hadde 228 meldt seg på. Vi måtte derfor ”gå noen runder” med hotellet for å få de 
til å ta imot så mange til bords samtidig, noe de ikke hadde gjort før. Da hotellet regnet med en forfallspro-
sent på 5, noe som er vanlig på større arrangementer, fikk vi plass til alle påmeldte. Vi ble 218 til bords. De 
som meldte seg på etter påmeldingsfristens utløp, måtte vi derfor dessverre si nei til. Det var også satt av 49 
båtplasser i gjestehavna til medlemmer som kom i egen båt. For de øvrige gjestene ble det satt opp busser.  
Det var gledelig at bla. ordfører Tage Pettersen m/frue hadde anledning til å delta på markeringen, og at vi 
mottok en gavesjekk på kr. 10.000,- fra Moss kommune – kr. 1.000,. for hvert 10-år som ordføreren uttrykte 
det. (Se den øvrige gavelisten inne i bladet) 
Styret vil samtidig rette en stor takk til kveldens toastmaster, Ivar B. Johansen, som ledet oss gjennom kvelden 
på en sikker og fornøyelig måte.  
 

Utover dette har året forløpt uten de store investeringene. Den nye bølgebryteren (A-brygga) ble tatt i bruk 
rett etter at isen var borte i våres. Anlegget har blitt meget bra og vil dekke vårt behov i mange 10-år frem-
over.  
Det nye området på ”nordopplaget” har også vist sin berettigelse. Området er på det nærmeste fylt opp med 
båter i år, slik at vi hadde hatt problemer med å dekke behovet for opplagsplasser uten dette området.  
 

Verandaen på ”huset” har også blitt fornyet helt, da det på enkelte ste-
der på den gamle var fare for å tråkke igjennom. Varmepumpen, som 
nå har vært i drift i ca. 1 år på huset, viser seg å fungere utmerket og at 
vi allerede har spart mye penger på det det kostet å drifte den gamle 
oljefyren. 
For kommende sesong er det planlagt utskifting av kompressoren til 
bobleanlegget. Kompressoren lever nå på overtid og den er dyr i drift. 
Det er imidlertid andre systemer på markedet nå og som bruker vesent-
lig mindre energi. Tilbud vil bli vurdert i løpet av vinteren. 
 

Så gjenstår det for meg å takke styret, komiteer m/ komiteformenn i 

spissen og øvrige medlemmer, som har gjort sitt til at vi fortsatt har en 

båthavn som vi alle kan være stolte av. God Jul og et riktig Godt Nytt År 

til dere alle og vel møtt til en ny båtsesong i 2014. 

Svein Thorvaldsen 
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Moss kommune v/ ordfører Tage Pettersen. Gavesjekk kr. 10.000.-  
KNBF v/ president Kai Schøne. Crest med inskripsjon. 
KNBF region øst v/ leder Jan Siiger Larsen. Hadeland krystallvase med in-
skripsjon og emblem 
MM`s damegruppe v/ leder Gerd Ødegaard. Gavesjekk kr. 5.000.- 
Rygge båtforening v/ Kjell Marthinsen. Stort innrammet flyfotografi av Fug-
levik båthavn 
I tillegg, tilsendt klubbvimpel fra Strand båtforening, Stabekk, med gratula-

sjoner. 

Fem av våre trofaste medlemmer ble meget fortjent hedret med oppmerksomhet på jubileumsfesten.  
 
ÆRESMEDLEM:     
Martin Bjørkholt f. 1937, har vært medlem i MM i over 46 år. Han ble valgt inn som 
revisor i 1986 og fra 1992 har han sittet som hovedkasserer. Han har derved vært ak-
tiv i våre styrende organer i over 27 år sammenhengende.  
Martin har hatt og fortsatt har en stø hånd når det gjelder styringen av vår økonomi. 
Uten Martins innsats gjennom alle disse årene kunne vi vanskelig ha foretatt de til 
dels kostbare investeringene som har blitt gjort i foreningen de senere årene.  
Martin var en opplagt kandidat til et æresmedlemskap.   
 
KNBF`s fortjenestenål i gull: 

MM-Leder Svein Thorvaldsen og  
Ordfører Tage Pettersen 

Øyvind W. Bakke – nestformann i 2 år, samt formann i 
4 år. Deretter medlem i båtplasskomiteen i 2009 og 
fra 2010  overtok han som leder.  

Arne Eftedal – medlem siden 1989 og medlem i havne-
komiteen i ca 15 år. I tillegg hadde han ansvar for det 
daglige renholdet i havnebua og toaletter. Han utførte 
sine oppgaver til alles tilfredshet. Arne måtte dessver-
re gi tapt for sykdom den 18. august i år.  

Arne Aas – leder av vaktkomiteen frem til 2012. Har 
vært med i vaktkomiteen siden 1990. 

Bertil Knudsen – hjelpekasserer. Sittet i styret uavbrutt 
siden 2000. 

 

Tradisjonen tro arrangerer 

vi også til neste år jule-

trefest for våre minste mat-

roser på ”huset”. Jule-

trefesten går av stabelen,  

lørdag 11. januar kl. 1600. 

Nærmere orientering og 

påmelding vil bli avertert i 

Moss Avis, rett over nyttår.  
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Rettelse 1. 
Personen i midten på bildet er Henry Iversen. Han var formann i 

foreningen i årene 1957-1958-1959. Iversen har etterkommere 

som fortsatt er aktive i MM.  

Våre vedtekter (sist rev. 3.3.13) regulerer forholdet rundt opptak/vinterlagring. 
Det er tillagt ”krankomiteen” å utføre dette og etter de gitte retningslinjer i ved-
tektene. Når det gjelder både båtplasser og opplagsplasser (vinterlagring på land) 
har ingen båteiere ”faste plasser”, men må ta de plassene som hhv. båtplass-
komiteen og krankomiteen anviser. Dette er gjort for at plassene skal utnyttes 
best mulig. Gjennom mange år har det vært et system hvor båteierne skriftlig har 
meldt inn om de ønsker vinteropplag på land ved sesongslutt, evt. vinterligge på 
vannet. Tidligere var denne datoen for innmelding satt til 31.1. men tilbakemel-
dingene ble færre og færre, slik at datoen de siste par årene har blitt flyttet til 1.9. 
i håp om at man da fikk et mer korrekt bilde av hvilke båter og hvor mange som 
skulle vinterlagres på land. Dessuten må også båteiere som tar opp sine båter på 

egen henger på kjørerampen og som skal vinterlagres på vårt område,  melde fra til opptakskomiteen for å få 
anvist plass, slik at disse båtene ikke plasseres vilkårlig på opplagsplassen. Opptaksskjemaene blir sendt ut 
sammen med ”Snekka” i juni mnd. Fortsatt er det en alt for stor andel båteiere som ikke melder inn opptak i 
tide, slik at systemet på nytt må gjennomgås og evt. revideres. 
 

 

Vedtektene regulerer også når båter må være fjernet fra opplagsplassene. Denne datoen er satt til senest 

1.juni. I og med at båter i opplag må plasseres slik at mange blir ”stengt inne” er også dette regulert i vedtek-

tene. ”Alle” vil ligge ytterst, men det viser seg i praksis at hver vår må båter flyttes for at de tilbakenforliggen-

de kan komme ut. Krankomiteen er derfor avhengig av at båter som ligger i vinteropplag kan flyttes med eget 

materiell og at man ikke er avhengig av hjelp utenifra.  

 

Når det gjelder opplagsmateriell benyttes det en del som ikke er godt nok dimensjonert for båten. Her kan 
krankomiteen bidra med gode råd, men de kan også unnlate å ta opp båter hvis de anser at materiellet ikke 
holder mål.  
Vedtektene er tatt inn i jubileumsnummeret av ”Snekka”, som ble sent ut til alle medlemmer medio juni i år.  

På vårt styremøte i oktober ble det besluttet å inn-

føre helårs fiskeforbud fra våre brygger. Tidligere 

var forbudet i perioden 1.5. – 1.11. men den tilta-

kende aktiviteten og tilgrisingen på bryggene, i 

hovedsak A-brygga, har gjort sitt til at styret har 

valgt å innføre totalforbud mot fisking hele året.  

Rettelse 2. 
Forskyvning i teksten hadde tatt fra Terje Kolsvik et år som leder 
av foreningen. De riktige år er: 1994 - 1995 - 1996 - 1997– 1998 - 
1999 - 2000 - 2001- 2002 - 2003- 2004.  
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Oppdatering av medlemskartoteket 
Moss motorbåtforening postboks 129 1501 Moss 

 

I forbindelse med innføring av nytt datasystem, ønsker foreningen å oppdatere 
sitt medlemskartotek slik at vi har mest mulig korrekte opplysninger på hvert en-
kelt medlem. Dette gjelder spesielt adresse, e-postadr. og mob.tlf.nr.  

  
 
Navn:........................................................................................................ 
 
 
Adresse:.................................................................................................... 
 
 
Postnr/sted:.......................................     Mobiltelefon:...................................... 
 
 
Epost:................................................ Yrke/fag…………………………. 
 
 
Båttype/merke......................................................................................... 
 
Er det forandringer i ovennevnte opplysninger i forhold til hva som tidligere er innberettet til 
foreningen, vennligst returner skjemaet med de nye data, eller gå inn på vår hjemmeside og 
fyll ut skjemaet der og send det som e-post til: mosmot@online.no  
(Skjema sendt som e-post, ansees som gyldig underskrift. Ved postforsendelse, se adr. i head-
ingen) 
 
Moss motorbåtforening ønske på sikt å benytte denne informasjonen til formidling av mel-
dinger til medlemmer, det være seg via mail eller SMS.   
 
Dato:......./................... 
 
 
Underskrift:..................................................................... 

MM Snekka 
Ansvarlig redaktør: 
Svein Thorvaldsen   

 

Redaksjon: 
Svein Thorvaldsen  

 414 00 771 
svein@bryggekanten.net 

Terje Kolsvik 
97697920 

te-kols@online.no 
Ivar B. Johansen       

951 74 700 
ivar@ibj.no 
Opplag: 900 

Neste nr.: 
Sommeren 2014 

mailto:mosmot@online.no

