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Sjefen har ordet
Igjen nærmer julen seg og de
fleste har båten på land og godt
pakket inn. Det har vært et meget spesielt år da alle har blitt
påvirket av korona og tiltak
som myndighetene har innført.
Dette har ført til at mange har
anskaffet seg båt. Moss MotorGeir Foldvik
båtforening har øket medlemsantallet med 94 nyinnmeldte medlemmer. Det er
en ganske formidabel økning. Det er også mange
som står på venteliste for båtplass. Det er mange
nye uerfarnere båtfolk og jeg oppfordrer alle medlemmer til å være åpne og behjelpelige for at nye
medlemmer kommer med spørsmål om konservering og vedlikehold av båt. Vær positive og del av
den kunnskapen dere har. Det skaper godt miljø og
kanskje noen nye venner.
I flere år har strøm vært en utfordring i havna.
Strømforbruket har vært høyt og en stor kostnad for
foreningen. Vi har nå etter hvert fått forbruket ned.
Etter at vi begynte å ta betalt for strøm i vinterhalvåret ser vi en nedgang i forbruket. Det er litt vanskelig å si hvor mye, men at noen har brukt mye
strøm er det liten tvil om. Jobben med å modernisere strømanlegget i havna fortsetter, og vi kommer
nok i mål en gang. Strøm og vann er en utfordring,
men vi gir oss ikke.
Moss Motorbåtforening har et relativt
stort område å vedlikeholde og holde i
orden. Vi er avhengige av at alle som har
båt på vann og land rydder opp etter seg.
Nå i vinter ser vi at det står mange hengere igjen på
området vårt som ikke er i bruk. De vi vet eierne til
har blitt fakturert. De vi ikke kjenner eierne til vil
bli fjernet fra vårt område. Det er også noen som
setter fra seg hengere utenfor vårt område, det ser
vi på som forsøpling og vi vil gå i dialog med
grunneierne for å få dette fjernet.
Det har naturlig nok ikke vært stor aktivitet på

klubbhuset i år dessverre på grunn av pandemien.
Styret har da bestemte at vi bruker tiden på å rehabilitere kjøkkenet. Dette er en sårt etterlengtet oppussing, som delvis blir gjort på dugnad. Håper at huset
vil bli brukt flittig når vi igjen kan samles i sosiale
settinger. Årsmøte første helgen i mars er en av helgene klubbhuset blir brukt. Neste års årsmøte vet vi
ikke i dag hvordan blir. Styret ser an til litt ut på nyåret før vi fatter beslutning på hva som skjer. Ting
snur fort og vi håper vi skal klare å få arrangert en
eller annen form for årsmøte. Er det noen i foreningen som har forslag til hvordan dette kan gjøres så ta
bare kontakt. Allerede nå er vår driftige valgkomite i
gang med arbeidet med å fylle opp lista av tillitsvalgte. Foreningen blir drevet på dugnad og vi er helt
avhengige av at medlemmer stiller seg positive til å
yte en innsats for foreningen. Får du oppringning fra
valgkomiteen håper jeg de som blir spurt er positive
og vil bidra om de føler de har tid og mulighet til det.
Rekrutering er viktig. Det legges ned utrolig mange
dugnadstimer i havna hvert år. Det er grunnen til at vi
kan ha lave priser, også tror og håper jeg det bidrar til
et godt miljø i havna.
Ønsker alle en riktig god jul og godt nytt år. Ikke
glem båten selv om den ligger på land. Ta en tur og
sjekk at alt er i orden.
Geir Foldvik
Leder
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Oppdaterte strømbokser og mer effekt
En betydelig dugnadsinnsats når vi har modernisert strømboksene i havna.
Som kanskje de fleste har fått med seg, har det foregått litt
gravearbeid ved parkeringen ved utgangen til bryggene. Dette resulterte jo også i at det ble litt «forsinkelse» for opptak
av båter som vanligvis står langs bryggene. Det har vært en
omfattende jobb som har blitt gjort, og samlet sett, så har det
vært lagt ned flere hundre timer med dugnadsarbeide.
Kort oppsummert så har arbeidet bestått av at vi har fått nye
strømkabler/kurser til A og B brygga og ikke minst opplagsplassen foran bryggene. Dette har da resultert i at vi nå har
nok strømkapasitet både sommer og vinter og at vi nå da kan
tilby egne strømmålere til de som ønsker dette både til vanns
og til lands. Dog ikke på nord-opplaget denne sesongen, men
det er planer om at vi viderefører arbeidet slik at dette kan
være klart til neste høst. Videre
har vi da fått nye strømskap og
vi har da også passet på å bytte
ut sanitærkummer der hvor vi
har gravet.
Dette har vært et stort og omfattende dugnadsprosjekt hvor
mange av våre ulike komiteer
har bidratt med arbeidsinnsats. Tom Johannessen og Øyvind Kristiansen har
hatt ansvar for å bygge strømkassene og brukt utallige timer på dette. Havnekomiteen har jo vært hovedansvarlig, da med Roger Jensen i spissen, med sine
mange medhjelpere. Det er som nevnt mange fra de ulike komiteene som kunne
og burde vært nevnt, men for ikke å uteglemme noen, så rettes en stor takk til
dere alle, ingen nevnt, ingen glemt.
Øyvind Kristiansen og Roger Jensen

Dette vært en dugnadsinnsats som har spart foreningen for flere hundre tusen
av kroner, noe som kommer oss alle til nytte i form av fornuftige priser på ha
båten vår i Betongen.

Juletrefesten er avlyst i 2021
Som vi alle er kjent med så er vi inne i en spesiell tid og vi må dessverre avlyse
den tradisjonsrike juletrefesten, men vi satser på å komme sterke tilbake enn noen
gang når vi ser 2022.

Generalforsamlingen 2021
Moss Motorbåtforening har alltid første lørdag i mars som årsmøtedato, dette tar vi
i utgangspunktet sikte på å gjøre denne gang også. Men når dette leses er det fortsatt uavklart i hvilken form årsmøte vil og kan avholdes. Det vurderes ulike alternativer, både i form og sted. Men sett av lørdag 6 mars til årets årsmøte. Styret vil
komme med informasjon i god tid før årsmøte avholdes. Som med juletrefesten, må
vi dessverre se oss nødt til å avlyse festen etter årsmøte, så her vil vi også komme
sterkere tilbake i 2022

Vi minner om foreningens felles mailadresse: mosmot@online.no
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OPPGRADERING AV KLUBBHUSET- NY KJØKKENLØSNING
Klubbhuset har de siste årene blitt betydelig oppgradert og pusset opp.
Det har blitt skiftet til nye tidsriktige gulv. Tak og vegger har både
blitt nye og det har blitt oppgradert med mye nytt elektrisk utstyr. Nytt
musikkanlegg er på plass og det har vært kjøpt inn mye nytt kjøkkenutstyr.
Dette har vært investeringer som har kostet foreningen betydelig og vi
hadde derfor et opphold i 2019 på vesentlige investeringer på klubbhuset. Men nå står en totalrenovering av kjøkkenet for tur. Arbeidet har
startet og rivningen er i full gang. Vegger fjernes, og kjøkkenet vil bli
betydelig utvidet. Her vil det både isoleres vegger, avstives gulver,
nytt røropplegg og da også utskifting av det elektriske anlegget som er knyttet til kjøkkenet.
Som det meste, så gjøres mye på dugnad for å gjøre investeringen så liten som mulig. Det har blitt engasjert
eksterne for å gjøre det bygningsmessige etter forskriftsmessig stand. Dette blir et helt tipp topp moderne
kjøkken med betydelig større kapasitet til å betjene gjester av klubbhuset. Arbeidet vil pågå i hele januar og
februar. Når arbeidet med kjøkkenet 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 til 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. Forventningene er
med rette store

Båtplasskomiteen.
Nå er nok en båtsesong over og vi håper alle har hatt en fin sommer på vannet.
De fleste båtene er nå kommet på land og pakket godt inn. Nytt for denne vinteren er
at båtene som ligger i opplag på sør-opplaget og skal ha strøm, må bruke måler
på strømuttaket. Strømmen blir fakturert etter avlesing den 01.04.2021 De som bare
skal lade batteriene et par ganger i løpet av vinteren skriver på listen som ligger inn på
bua ved C brygga. Der skriver dere navn dato for innkobling og utkobling av strøm.
Vi må også minne om at alle båter i havnen må være registrert i småbåtregistret evt.
Skipsregistre/Securmark på båtplass eier og registrerings nummer må være godt
synlig. Det er fortsatt noen som ikke har dette i orden og de vil få et gebyr på Kr 1000.
- om dette ikke er i orden til neste sesong.
Øyvind Kristiansen Ved bytte av båt må båtplasskomiteen få beskjed på baatplass@betongen.no før båten
kommer til havnen og når alt er i orden logger dere inn på havneweb og ajourfører alle opplysninger.
I år har det vært stor pågang av søknader på båtplasser og pr dagsdato har vi nesten 100 søknader inne. De
som har lagt inn søknad om båtplass, ny eller bytte plass må gå inn og sjekke på havneweb min side og
venteliste om alle opplysninger stemmer, eller sletter søknad om det ikke er behov for båtplass.
De som ikke skal bruke båt plassen må si opp plassen så tidlig som mulig, senest den 15.01.2021. Forsetter du
som medlem mister du ikke tildelings avgiften og kan søke om båtplass senere uten å betale ny tildelings
avgift.
Har dere noen spørsmål som båt plass eller havneweb ta kontakt på epost eller telefon.
Vi ønsker alle medlemmer god jul og et godt nytt år.
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Kran og uttakskomite
Krankomiteen har gjort seg noen erfaringer etter at høstens opptak er ferdig som
det er viktig at vi alle tar med oss videre. At det er hektisk og en logistikk i seg
selv for å få til opptaket i løpet av 6 uker er noe krankomiteen er vant med å
håndtere og noe de klarer på en utsøkt måte. Utfordringer dukker alltid opp når
man skal ta ut eller opp båtene og hver båt må behandles med største aktsomhet
fra dugnads-gjengen i komiteen. Av erfaringer leder for krankomiteen Lars
Echmann og en av hans medhjelpere Fredrik Jensen ønsker å formidle og som de
ser en tendens av, er at ikke alle båteiere er like bevisste på hva de skal ha
forberedt seg til når båten skal opp eller ut.

Lars Echmann og
Fredrik Jensen

Det er viktig at man i forkant sjekker noe så banalt at båten starter, de opplever
flere tilfeller at man ikke får start på båten, noe som resulterer i forsinkelser for de
båtene som skal håndteres senere denne dagen og ikke minst unødvendig stress for
alle. Som alle er kjent med skal alle stille med hjelpemann når man skal ta båten ut/
opp.

Det er viktig at man da sørger for å ha med seg en kvalifisert person som hjelper deg, husk det er ofte
mange tonn som løftes og det kreves at man aktivt hjelper til når båten din påå eller ut.
Videre så er det viktig at man har forskriftsmessig opplagsutstyr, her føler komiteen at mange tar for lett på
dette. Husk om du har gått til innkjøp av ny båt som kanskje er noen fot større en den du hadde i fjor, ja så
må også opplagsutstyr tilpasses dette. Også eksisterende opplagsutstyr bør gås over og man må stille seg selv
et kritisk spørsmål om opplagsutstyret står i forhold til de verdiene/størrelse/tyngde det skal tåle. Dette er viktig å tenke både når båten skal settes på plass for komiteen og at den skal tåle høstens og vinterens herjinger.
Er man usikker på opplagsutstyret sitt så oppfordres det til å ta en prat med noen fra krankomiteen som kan
komme med anbefaleringer på hva slags utstyr man bør ha.
Mange har ønsker om å lagre båten på et bestemt sted, men det er ingen som har «hevd» på fast opplagsplass.
Det er krankomiteen som bestemmer plassering, de har mange hensyn å ta ift. optimalisering av plasser for
best utnyttelse. En faktor er også når man tar opp/ønsker uttak. Lars og Fredrik i krankomiteen bemerker videre også at hvis man ønsker tidlig utsetting av båten på våren og det er noen båter som «står i veien», ja så må
båteierne kontakte de som eventuelt hindrer uttak og sørge for komiteen får mulighet til å ta ut din båt.
Et siste hjertesukk fra gutta i komiteen er henslengte hengere. Det står altfor mange
hengere «rundt omkring» på nord-opplagsplassen, dette er både til hinder for selve
opplaget og opptar også mange plasser og skaper masse ekstraarbeid. Du må sørge for
lagre hengeren andre steder en på vår opplagsplass, det er jo som om naboen parkerer
hengeren i din hage ….
Alle i krankomiteen gjør en formidabel dugnadsinnsats i hektiske uker både på våren
og sommeren noe som vi alle er helt avhengige og har glede av, så la oss alle være
beviste på disse tingene som gutta har bemerket ovenfor, ja så kan vi alle sammen bare
glede oss til vårens uttak og forhåpentligvis en fantastisk båtsesong i 2021.
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