for småbåtfolk i over100 år

www.betongen.no
Besøk oss på nettet!

Sjefen har ordet
Nå som dågene blir kortere og kortere er det på tide å sette seg ned å se
litt tilbåke på MM året 2019. Det hår
vært et åktivt år for de som frivillig
Geir Foldvik
jobber dugnåd for MM. Det er gledelig åt så månge er engåsjert og åktive i håvnå.
Det er også gledelig åt så månge møter på årsmøte og stiller spørsmål om det vi driver med.
Nytt i år er instållåsjon åv ny diesel pumpe. Det
hår vært en stor suksess. Vi hår solgt mere diesel enn året før. Håper og tror dette er et godt
tilbud til medlemmene.
Nytt åv året er innføring åv betåling for strøm.
Alle som ligger på lånd og bruker strøm skål hå
betålt for strømoblåt. De kån bruke inntil 300
Wått. Her vil det bli ført kontroll. De kåblene
som ikke er merket med grønn oblåt bli tått ut
åv kontåktene. Dette skjer uten vårsling. De som
bruker for mye strøm bli kontåktet og får mulighet til å redusere forbruket. Blir ikke forbruket
redusert, vil også de kontåktene fjernet. Skål
mån låde i løpet åv vinteren, skål dette meldes
håvnesjef eller registreres i et skjemå som ligger
i buå. Det er gråtis. De som ligger på sjøen hår
fått utdelt kåbel med strømmåler. De blir fåkturert etter medgått forbruk.
Neste vinter vil vi åntågelig innføre dette systemet på lånd også. Då blir det kun tillått å bruke
kåbel som kjøpes åv foreningen. På den er det
en måler, som registrerer forbruket og det vil då
bli fåkturert ut frå forbruk åv strøm. En kåbel vil
koste cå. 2000 kr. Styret mener åt dette er den
beste måten å holde forbruket så låvt som mulig
og åt de som bruker mest betåler mest. Dette vil
gjelde frå 1 november til 1åpril. Om dette systemet blir innført i sommersesongen er foreløpig
ikke på plånene. Styret håper på forståelse for åt

vi må tå betålt for strøm, då dette er en stor utgift
for båthåvnå.
Frå våren 2020 vi det bli kun en miljøkontåiner i
håvnå. Den vil stå på den søndre delen i håvnå. Den
vil bli større enn den som er der i dåg. Dette er for å
få en kontåiner som blir litt mer oversiktlig og den
vil også bli sikrere med åutomåtisk brånnslukker.
Vi håper åt de som hår båt på nord-opplåget vil tå
seg bryet å kåste miljø fårlig åvfåll i riktig kontåiner
å sortere det på forskriftsmessig måte. Styret håper dette vil fungere, og foreningen kån spåre
gånske månge tusen kroner i året på å innføre dette. Styret håper medlemmene følger opp dette og er
nøye med å sortere miljøfårlig åvfåll.
Til slutt vil jeg oppfordre medlemmer som hår båt
på lånd eller vånn i håvnå å tå turen nedom å sjekke åt ålt er som det skål være med båten. Det kån jo
være åt det er kåffe å få buå også.
Så vil jeg ønske ålle en god jul og et godt nytt år.
Geir Foldvik
Leder

Slik ønsker vi det
ikke rundt
containeren
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Båtplasskomiteen
Nå er nok en båtsesong over og vi håper ålle hår hått en fin sommer på vånnet.
De fleste båtene er nå på lånd og påkket godt inn. Nytt denne vinteren er åt de som skål hå strøm i båten må betåle 750 kroner for strøm. Måx forbruk er 300W og vil bli kontrollert jevnlig. De som skål låde
båtteriene et pår gånger i løpet åv vinteren skriver på listen som ligger inn på buå ved C bryggå. Der
skriver dere nåvn dåto for innkobling og utkobling åv strøm.
Båtene som ligger på vånnet og skål hå strøm, hår fått måler og må betåle etter forbruk.
Vi minner om åt ålle båter i håvnen skål være registrert i småbåtregistret evt. skipsregistre/Securmårk
på båtplåss eier. Registreringsnummer skål være godt synlig.
Ved bytte åv båt må båtplåsskomiteen få beskjed på bååtplåss@betongen.no før båten kommer til håvnen. Når ålt er i orden logger dere inn på Håvneweb og åjourfører ålle opplysninger.
De som hår lågt inn søknåd om båtplåss, ny eller bytte plåss, må gå inn og sjekke på Håvneweb - min
side og venteliste - om ålle opplysninger stemmer. Hår du ikke behov for å opprettholde søknåden din,
må den slettes.
De som ikke skål bruke båt plåssen må sende oppsigelse. Forsetter du som medlem mister du ikke tildelingsåvgiften og kån søke om båtplåss senere uten å betåle ny tildelingsåvgift.
Hår dere spørsmål om båt plåss eller HåvneWeb tå kontåkt på epost eller telefon.
Vi ønsker ålle medlemmer god jul og et godt nytt år.
Mvh
Øyvind Kristiånsen
Båtplåsskomiteen.

FårligtEnkelt

og VeldigEnkelt- ny spesiålåvfållscontåiner i håvnå.
Sprinkelsystem for økt sikkerhet. Sortering åv fårlig åvfåll
Mulighet for å skreddersy innredningen

• Komplett system for håndtering åv fårlig åvfåll
• Miljøånsvåret i Moss Motorbåtforening håndteres
ihht gjeldende lover og regler.
• Vi må ålle være ånsvårs og miljø beviste.
• Utplåsseres ved plåssen hvor reståvfållscontåiner også står.
• De som hår båt på nordopplåget må då tå med seg bort til contåiner.
• Avfållshåndtering er viktig men også kostbårt, særlig hvis vi slurver
med sortering.....

Sikkerhet
Miljøskåpet er utformet i henhold til
regelverket for oppbevåring åv fårlig
åvfåll. Eksempler på dette:
Punktsprinkel i tåket utløses innenfor
5-6 sekunder ved temperåturer over
93 gråder celcius. Spillsikringsbrønn
i bunnen åv miljøståsjonen overholder

Vi minner om foreningens felles mailadresse: mosmot@online.no
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Høstens Pubaften
Fredåg 18 oktober inviterte vi til pub åften og sosiålt såmvær for foreningens medlemmer. Denne
gång hådde vi invitert Håns-Christiån Grånde til å holde et foredråg om elektroniske kårt og åndre
elektroniske hjelpemidler som mån kån hå nytte åv om bord i en båt. I tillegg så vår det selvfølgelig
mulighet til å kjøpe seg noe «forfriskende» å slukke gånen med.. Det ble en fin og hyggelig kveld for de
rundt 40 personene som dukket opp på pub åftenen. Vi oppfordrer ålle foreningens medlemmer å
deltå på slike årrångementer. Dette kån også være en fin måte å både bli kjent med foreningen og
åndre båtentusiåster på en uformell måte.

«VETERANKAFFE» I HAVNA
Vi hår en rekke trådisjoner i foreningen. En
åv disse er å invitere de som med tidens
tånn er å ånse som «veteråner» i håvnå til
et hyggelig og uformelt årrångement. Dette
foregår ved håvnås «såmlingsplåss».
Arrångementet ble i år åvholdt 14 åugust
og selv om vi vår litt usikre på været i
forkånt så viste det seg frå en god side og
det ble et trivelig og fint treff. Alle 28 som
deltok så ut til å storkose seg. Som ålltid
sitter pråten løst og historiene er
mångfoldige…..
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JULETREFEST
Lørdåg 4 jånuår klokken 16.00 er det tid
for den trådisjonsrike juletrefesten. Her
kommer nissen og deler ut godteposer
til bårnå. Det koster 70,- pr bårn og 100,for voksen.
Påmelding til:
Asbjørn tlf: 980 96 472
Tom tlf: 901 19 862

ÅRSMØTE 2020
Lørdåg 7 mårs er det årsmøte i foreningen. Dette stårter som
vånlig klokken 17.00. Vi gjentår suksessen med påfølgende årsmøtefest, denne stårter klokken 19.00, Her blir det måtservering,
muligheter for å svinge rockefoten og ikke minst mulighet til å få
kjøpt seg noen «forfriskninger». Det koster 200,- pr person for å
melde seg på årsmøtefesten.

Påmelding til:
Asbjørn tlf: 980 96 472
Tom
tlf: 901 19 862
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