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Sjefen har ordet
Båtsesongen er nok en gang et
tilbakelagt stadium, i hvert fall
for de fleste av oss. Med den
harde vinteren vi fortsatt har i
minnet, hadde vi vel fortjent en
sommer som vi kunne husket
med glede. Helt slik ble det
ikke, men så bor vi da også mye
nærmere nordpolen enn ekvator.
Svein Thorvaldsen
Årets sesong i havna har gått på
det jevne, uten de store utfordringene. Komiteene har
utført sine oppgaver slik at anlegget fungerer slik vi
ønsker at det skal. Jeg vil derfor benytte anledningen
til å takke alle for den innsats som har blitt gjort gjennom hele året.
På slutten av sesongen ble det lagt en del asfalt foran
toalettene og ned mot den nye heisen for bevegelseshemmede. Dette for å lette adkomsten for rullestolbrukere. Vår nabo i sør, Aker Solution, er i ferd med å
utvide sine lokaler med et tilbygg på det bestående. Vi
har mottatt nabovarsel for dette, men tilbygget vil på
ingen måte komme i konflikt med våre interesser.
Våre naboer i nord, Rosnæs a/s, fikk som kjent gjennomslag i kommunen den 3.6.09 for utbygging av ny
båthavn. Så vidt man kan se, er intet skjedd på dette
området.
En gledens dag hadde vi i sommer. Da ble vårt siste
opptatte banklån innfridd og vi er pr. i dag gjeldfrie.
Men tiden for millioninvestering i nytt bryggeanlegg,
for utskifting av A/E brygga, nærmer seg. Vi er allerede i gang med å sondere markedet for det beste tilbudet. Vi nærmer oss jo 100-års jubileum, så nye brygger hadde jo vært en storslagen presang til oss selv.
Hvordan denne fornyelsen evt. skal finansieres utover
et nytt låneopptak, er foreløpig ikke bestemt.
Området mellom nordopplaget og Rosnes bo -og servicesenter, hvor vi har inngått leieavtale med kommunen, er nå ryddet for trær. Her må grunnen først dre-

neres, før området kan planeres for båtopplag. Vi er
derfor på jakt etter fyllmasse, stein i første rekke, som
kan brukes til dette formålet. Vi tar gjerne imot tips
fra medlemmene om hvor vi kan skaffe dette, uten alt
for store kostnader for foreningen.
Jeg vil også henlede oppmerksomheten på innlegget
til båtplasskomiteen lenger inne i bladet, særlig det å
overholde fristen for innlevering av båtplassøknaden,
som er senest den 31. januar. Dette vil lette arbeidet
til komiteen betydelig, noen som igjen gjør at båtplasslistene kan offentliggjøres medio mars mnd.
Da gjenstår det for meg å takke samtlige for det gode
samarbeidet gjennom hele året. Vi hadde aldri fått til
en slik veldrevet havn hvis ikke alle ledd i foreningen
hadde bidratt på hvert sitt område.
God Jul og et riktig Godt Nytt år.
Svein Thorvaldsen
leder

PUBKVELD
Fredag 15. oktober gikk høstens
pub-kveld av stabelen. Ca. 30
medlemmer hadde satt av kvelden for en hyggelig sammenkomst på «huset». Kveldens
foredragsholder, Ole Paulsen
fra Tjøme radio, holdt et interessant foredrag om kystradiostasjonens mange oppgaver.
Ole er i tillegg bosatt i Moss og
har båt i havna vår. Neste pubkveld er planlagt til medio februar 2011
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TILDELING AV BÅTPLASSER

Vi har fra tid til annen spørsmål om hvordan tildelingen av båtplasser foretas. Det kan da være på sin plass
å komme med en orientering om dette, samt en viktig
dato som vi alle må huske på.
Ledige båtplasser tildeles etter det enkle prinsippet,
medlemsansiennitet. Ansienniteten opparbeides fra
den dato søknaden om medlemskap blir behandlet og
godkjent på et styremøte. Alle innkomne søknader
blir behandlet på det første styremøtet etter at søknaden er mottatt. Styremøter holdes hver måned bortsett
fra juni, juli og desember. Som medlemmer kan tas
opp personer som er fylt 16 år, og som har fast bostedsadresse i en av kommunene, Moss, Rygge, Råde,
Våler, Spydeberg, Hobøl eller Skiptvet. Vi har ofte
forespørsler fra «hyttefolk» som har hytter i en av de
nevnte kommuner, men disse vil falle utenfor. Personer som har bostedsadresse i andre kommuner enn de
nevnte, vil heller ikke bli tatt opp som medlemmer.
Denne bestemmelsen ble i sin tid innført for i første
rekke å sikre byens og det nære distriktets innbyggere
en billig båtplass, samt at havna vil bli mer levende
med medlemmer som kanskje har en tilknytning til
stedet.
Videre sier vårt regelverk at største tillatte lengde på
båt, inklusive evt. baugspyd, badeplattform m/
utstikkende dregg, eller daviter m/jolle, ikke skal
overstige 11 meter. Det sies intet om bredde,men den
vil naturlig begrense seg i forhold til båtplassens størrelse. Vi har hatt forespørsler om 11 m regelen vil bli
forandret, slik at havnen kan ta imot større båter, men
dette er for tiden ikke et aktuelt tema.
Den som er tildelt en båtplass (ikke låneplass) vil ikke
miste denne så lenge plassen benyttes til den båten det
er søkt plass til, men det er verdt å merke seg at man
ikke «eier» en bestemt plass på en bestemt brygge.
Bytter man f.eks båt som krever mindre bredde, vil
man mest sannsynlig bli flyttet til en tilsvarende
mindre plass. Her kommer også den nevnte viktige
datoen inn. Vi må alle, hvert år innen den 31. januar,
søke på vår «egen» plass, selv om vi har den samme

båten fra år til år. Dette kan kanskje for noen virke
unødvendig å gjøre, men er gjort for at båtplasskomiteen skal kunne plassere båtene på riktige plasser i
forhold til størrelser, slik at havnen blir utnyttet i
størst mulig grad, og at man da også får oversikt over
hvilke båter som skal ligge på hvilken plass den kommende sesongen. I motsatt fall ville man snart miste
oversikten over om en båt hører til i havnen eller ikke.
Har man tanker om å bytte båt som krever en annen
og ofte større (bredere) plass, så ta kontakt med båtplasskomiteen først for å høre om det er mulighet for
rokkering i havnen på kortere eller lengre sikt. Er det
ikke det så bør man vente med båtbytte. Utfordringen
til båtplasskomiteen er at det er flere båteiere som går
opp i størrelse, enn det er som går ned. «Problemet»
med større båt skal ikke løses ved at man har en eller
to «snille» båtnaboer som gir deg noen cm. av sin
plass for at du skal få større bredde. En slik plass med
større bredde kan hende det er en med lengre ansiennitet som venter på, samt at vi da også sitter med to
mindre plasser enn det måleskjemaene tilsier. Alle
plasser er breddemålt og kan etterkontrolleres.
Pr. 31.1. iår manglet vi 60 søknader fra båtplassinnehavere. Dette medfører et stort merarbeid for båtplasskomiteen og dette var også den direkte årsaken til at
båtplasslistene ikke ble klare før sesongen var i gang.
Det ble besluttet å kontakte de 60 for å høre om de
fortsatt var interessert i å beholde sin båtplass, noe
alle 60 var, og at søknadene da kom inn sterkt forsinket. Man ber derfor om at de som fortsatt vil beholde
sin plass for kommende sesong, leverer søknaden
innen fristens utløp. For kommende sesonger kan man
ikke påregne å bli kontaktet etter fristens utløp. Følgende blir da at man står uten båtplass, og plassen vil
bli fordelt til nestemann på ventelista. Vi mottar også
hvert år en del tilleggssøknader, f.eks. ved spesielle
behov. (I tillegg til det ordinære søknadsskjemaet).
Skriv da dette på baksiden av søknadsskjemaet. Dette
for å minisere papirmengden.

Skjemaet «Søknad om båtplass» ligger ved denne
utsendelsen av «Snekka» til de av dere som har hatt
fast plass inneværende sesong. Skjemaet som ligger
ved er noe omarbeidet fra tidligere. Har du gamle
skjemaer liggende så kast disse og bruk det nye. Du
kan også ta ut skjemaet på vår hjemmeside;
www.betongen.no og du vil også finne det i postkassen ved oppslagstavlen i havnen.
Det er båtplassinnehaverens ansvar at vi har utfylt
skjema i hende innen fristens utløp, og ikke minst;
skriv forståelig, så vi slipper å gjette oss frem til innholdet.
Hvert år er det også noen båtplassinnehavere som er
uten båt. Regelverket sier da at hvis man er midlertidig «båtløs» (i inntil 2 år) lånes plassen av MM for
midlertidig utleie, det som omtales som låneplass.
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Etter 2 år vil den opprinnelige innehaver automatisk
miste plassen hvis han/hun ikke kommer tilbake med
egen båt.
Låneplasser tildeles også etter ansiennitet, men her
skal man være obs på at hvis man får en låneplass
som er større enn sin opprinnelige fordi man har byttet til bredere båt, kan man komme ille ut hvis den
opprinnelige båtplassinnehaver skal ha plassen tilbake
og du må tilbake til «din» plass og da med en for stor
båt.
Det er verdt å merke seg at den som er midlertidig
båtløs, allikevel betaler for plassen, men slipper å gå
vakt, hvis båtplasskomiteen får melding om dette innen 15.3.
Vi har også en bestemmelse i vårt regelverk, som omhandler arv av tildelt båtplass.
Med arv menes i denne forbindelse arv ved dødsfall
og ikke forskudd på arv. Arveberettiget er ektefelle
eller personer i rett opp- eller nedadstigende linje,
(Foreldre/besteforeldre, barn/barnebarn osv.) Dette
betinger at den som overtar rettighetene opptas som
medlem (fylt 16 år) og at båt som er registrert på arvelater, beholdes.
Man gjør også oppmerksom på at båter med plass i
havna skal være registrert i et båtregister og at farkosten er forsikret. Dette fremkommer også på den årlige
båtplassøknaden.
Som tidligere nevnt er båtplassøknaden for i år noe
omarbeidet. Pass på at det søkes på riktig skjema.
Nederst i høyre hjørne er skjemaet merket: rev. nov.
10. Det er også fra i år tatt med stilling/fag på søknaden. Dette er gjort for lettere å finne frem til rette personer til dugnadsarbeider. I tillegg er søknadsfristen
ført opp to steder på arket.
Vel, dette var noe av de viktigste punktene når det
gjelder tildeling av båtplasser, og som det ofte er
spørsmål om. Håper at det har vært noe klargjørende.

BÅTFØRERKURS
På nyåret drar vi i
gang med båtførerkurs på «huset». Kurset går over 5 kvelder
(onsdager) og starter
den 12. januar. Siste
kurskveld er 9. februar. Alle dager kl.
”Man kan lett gå i vannet uten båtførerkurs”
1800-2100.
Alt nødvendig materiell (karter, passer, parallellforskyver) lånes ut på kurset. Læreboken som deles ut
første kurskveld, beholdes av eleven etter endt kurs.
Ta gjerne med venner/bekjente på kurset.
Påmelding til Bengt Jacobsen på tlf. 984 69 901,
innen onsdag 5.1.11.
Pris på kurset er kr. 1.350.- I tillegg kommer eksamensgebyr til staten på, for tiden, kr. 525.-

ETTERLYSNING

I 2013 runder MM de første hundre år. I den forbindelse vil vi gjerne komme i kontakt med medlemmer,
gjerne den eldre garde, som sitter på papirer, fotos
eller opplysninger om foreningens
«gjøren og laden» så langt tilbake i tid som mulig.
Materiellet leveres tilbake til eieren, hvis ønskelig,
etter at det er kopiert. Ta kontakt med en av oss i styret.

HJEMMESIDEN VÅR www.betongen.no
www.betongen.no lider mildt sagt av åndenød. Dette er ment å være en infokanal til medlemmene, hvor informasjon og orienteringer
raskt kan bringes ut til dere alle som råder over
en pc.
Er det noen «der ute» blant våre ca. 800 medlemmer som vil påta seg det redaksjonelle ansvaret for at hjemmesiden blir mer levende?
Betalingen er et klapp på skulderen for godt
utført arbeid. Fordelen med det er at det i hvert
fall er skattefritt. Ikke nøl, ta kontakt med en
av oss i styret.
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DAMEKLUBBEN GIR SEG IKKE
Vi prøver oss i år igjen. Moss Motorbåtforenings Dameklubb (MMD) er en støtteforening for hovedforeningen. Dameklubben samler inn penger ved loddsalg på sine
møter samt en årlig større juleutlodning. Overskuddet blir i første rekke brukt til innkjøp og oppgradering av «huset» f.eks. Til gardiner, kjøkkenutstyr o.l. samt at vi
sørger for at rengjøring og vinduspuss blir gjennomført.
MMD har faste møter 2. mandag i hver mnd. på huset og vi prøver å få til et program
på disse møtene, også noe som medlemmene kan invitere med seg gjester til. Kaffe
og kaker og prat om løst og fast rundt bordet er en selvfølge. Vi har også en årlig
busstur hvor vi kan invitere med oss venner og bekjente, samt en båttur med reker og
Jorun Rismark
tilbehør. Året avsluttes med et julebord med det som hører til ved anledningen.
MMD har i dag ca. 50 medlemmer, men det er plass til flere.
Høres dette interessant ut? I så fall, ta kontakt med Jorunn Rismark tlf. 9064 5626, Laila Nerland tlf. 6927
1431 / 4726 8639 eller Torunn Kolsvik tlf. 4143 1300

NYTT SKILT
Det observante medlem har sikkert lagt merke til at det er satt opp et
nytt skilt på bøyle ved oppkjøringen til «huset»
Skiltet er ment å markere vår tilstedeværelse med foreningens navn,
samt «hjemmeadresse»
Skiltet markerer også at det ikke skal parkeres innenfor skiltet. Dette
for at de som leier «huset» skal kunne komme frem med varer/utstyr. Vi
har flere eksempler på at leietakere har blitt hindret pga parkerte biler
og hvor bileierne er langt avsted med båt. Så derfor, bruk beina de få
meterne fra p-plassen eller opplagsplassen, opp til huset.

PENSJONISTTUR
Årets båttur for pensjonister og æresmedlemmer gikk av
stabelen 16. juni. Denne gang gikk turen til Oscarsborg
festning. Det var 9 år siden sist vi var på samme sted, og
mye har skjedd på Kaholmen på disse årene. Vi fikk en
interessant orientering av en guide, som viste oss rundt på
anlegget. Turen ble avsluttet med fiskesuppe i solveggen
på Havnekafeèn
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Leder:

Svein Thorvaldsen

gjenvalg

1 år

Nestleder:

Geir Foldvik

gjenvalg

2 år

Sekretær:

Roy Olsen

gjenstår

1 år

Økonomileder/kasserer:

Martin Bjørkholt

gjenvalg

2 år

Hj.kasserer/styremedlem:

Bertil Knutsen

gjenstår

1 år

Styremedlem:

Johnny Kjøniksen

gj.v.

2 år

Styremedlem:

Lars Gunnar Andersen

gjenstår

1 år

Varamenn:

Catrine Tuft,
Lasse Foldvik.

Tom Kjell Hansen,
Per Gundersen,

Alle gjenvalgt 1 år.

