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I småbåtfolkets tjeneste i over100 år 

Geir Foldvik 

En ny sommer har na�  begynt og de 
fleste ba� tene er na�  lagt pa�  vannet. 
Opp og uttakskomiteen har ogsa�  i a� r 
lagt ned en formidabel dugnadsinn-
sats for a�  fa�  alle ut na� r de ønsker det. 

Mai ma�ned besto av mange fridager sa�  det ble 
noen ekstra lange dager pa�  gutta i komiteen. Bra 
jobba!  
Vi ser en tendens til at det blir liggende en del 
ba� ter pa�  land som det ikke blir gjort noe med. 
Styret har bestemt at de som ligger pa�  land om 
sommeren, ogsa�  ma�  betale for det. Fra i a� r har vi 
øket prisen, sa�  na�  vil det bli nesten samme pris 
som det koster a�  ligge pa�  land om vinteren. Det-
te for a�  forhindre at det blir en «kirkega� rd» av 
gamle vrak som ligger pa�  land.  
I februar ble den store salen pa�  klubbhuset pus-
set opp. Det trengtes. Taket ble senket og det ble 
lagt opp helt ny takbelysning og nye bilder pa�  
veggene. Bildene som henger pa�  veggene er av 
maritim art og det er Tom Arne Evensen som 
har tegnet bildene for foreningen Dette ble vel-
dig bra! Alt sto klart til a� rsmøte lørdag 3 mars. 
Det møtte ca. 70 stemmeberettigede sa�  det er 
veldig bra, og en fin økning fra fjora� ret. Det ble 
arrangert rekefest med dans etter a� rsmøte. 4 
medlemmer ble tildelt hederstegnet Neptuns 
Anker. Gratulerer!  
Havneweb begynner og bli innarbeidet som et 
godt verktøy for administrasjon av havna. Det 
som er viktig er at dere medlemmer logger dere 
inn og gjør dere kjent med bruken, og oppdate-
rer med riktig opplysninger.  
Havnekomiteen begynner na�  og bli ferdige med 
montering av nye strømbokser pa�  C og B brygga. 
Det er ogsa�  planer om a�  montere mere lys pa�  
nord opplaget. Ha�per at dette vil hindre tyveri 
fra ba� ter i vinterhalva� ret. Dette vil bli montert 
før opptaket starter. Det vil ogsa�  bli montert en 

ny kran i sommer. Dette vil skje i overgangen juni-
juli. Det blir da noen dager det ikke vil være mulig a�  
ta ba� ter ut eller opp.  Det er stadig flere som bru-
ker sjakler i bryggene. Vil bare nevne at dette er 
forbudt, da det sliter av belegget som skal hindre at 
det blir rust.  Det har ogsa�  i a� r vært arrangert dug-
nad i havna, det ble ryddet pa�  alle ba� toppstillings-
plassene. Fin jobb av de som ble innkalt til dugna-
den. Det ble fortært ca. 100 pølser etter jobbinga. 

Moss Motorba� tforening har en begrensing pa� stør-
relsen av ba� t i havna. Denne er 11meter. Dette er 
inkludert alt. Pa� se at man ikke henger pa� joller eller 
bygger pa� badeplattformer sa� ba� ten overstiger 11 
meter.  Det kan komme kontroll og man risikerer 
da a� miste plassen. Sa� til dere det gjelder, pass pa� . 
Vaktsesongen er i full gang. Nytt i a� r er at vaktene 
fa� r en pa�minnelse pa� SMS dagen før vakt. Ha�per 
dette gjør det lettere a� huske vakten sin. Man finner 
ogsa� dato for vakt ved a� logge seg inn pa� havneweb. 
Det er viktig at alle som er i havna følger med pa� 
alle ba� ter. At de ligger trygt, og ikke er fylt med 
vann. Det har vært to episoder hittil der observante 
personer har reddet ba� ter.  
Til slutt vil jeg takke alle som bidrar til at Moss Mo-
torba� tforening er en trygg fin havn og ha ba� t i.  
Husk a� kjøp 
MM vimpel sa�  
den ser hel og 
fin ut. Ønsker 
alle en fin 
varm sommer. 
Bruk ba� ten og 
kos dere pa�  
sjøen. 

Geir Foldvik 
Leder 

Krankomiteen 
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Igjen…… 
Som fortalt om i forrige utgave av Snekka sa�  har Moss Motorba� tforening innført et nytt verktøy for 
komplett administrasjon av ba� thavnen. Va� re erfaringer har vært meget gode ved a�  ta i bruk dette verkt-
øyet og en rekke administrative oppgaver har blitt forenklet. Ha�per og tror at alle som har tatt det i 
bruk har de samme erfaringene.  
MEN…………DET ER FORTSATT EN DEL AV DERE SOM IKKE HAR VÆRT INNE A�  REGISTRERT OPPLYS-
NINGER 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 osv. 
Derfor er det viktig at de av dere som ikke 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. 
Sa�  vi vil utfordre alle som ikke har vært inne om a�  fa�  gjort dette i løpet av sommeren  
Kort oppsummert om Havneweb: Se neste side! Kontaktpersoner vedr. Havneweb er:  

Øyvind Bakke mobil. 900 36 455  Øyvind Kristiansen mobil.977 05 212, 

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 bru-
kernavnet ditt. 

Det sta� r mange tilhengere parkert pa�  fo-
reningens eiendom. Et sted ma�  man jo ha 
disse, og hvis de parkeres etter forening-
ens retningslinjer, er det ingen som sut-
rer. Dette fungerer stort sett bra, men en 
ting ser ut til a�  ga�  i glemmeboka. 
Hengeren skal merkes med eierens navn, 
adresse og telefonnummer, slik at rette vedkommende kan varsles hvis noe skulle inntreffe med behov i 
den retning.  
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Tradisjon tro så innkalles noen hvert år til å utføre litt dugnad rundt om på vårt flotte anlegg. Dette er noe 
vi er helt avhengig av, og det er gledelig, at vi opplever et oppmøte som er meget bra og at arbeidsinnsat-
sen er iherdig. I år var hovedfokuset på grøntarealene rundt klubbhuset og ikke minst på nord opplaget 
samt veien bort til dette. Det ble også ryddet opp i båtopplagsutstyr. Her er det mange som synder med 
oppryddingen etter seg når båten har blitt lagt ut på vannet. Husk, rydd opp etter deg! Du ville ikke hatt 
det slik i din egen hage. Årets dugnad ble avholdt mandag 11. juni og «dugnadssjefen» Roger Jensen var 
kjempefornøyd med hva som ble gjort, og en fornøyd gjeng ble premiert med «pølsefest» som takk for 
innsatsen. 

I tradisjonens tro inviterte vi foreningens 
pensjonister pa�  tur. Denne gang gikk turen 
til Redningsselskapets nye flotte kurs og 
konferansesenter RS Noatun i Horten. Sen-
teret er helt nytt og ble offisielt a�pnet av 
Kong Harald i januar i a� r. Anleggene er 
konstruert i massivt tre og byggene hadde 
en kostnadsramme pa�  120 millioner kro-
ner.   A� rets tur ble avholdt mandag 19. juni 
og det var rundt 30 personer som tok tu-
ren over fjorden. Det bla� ste kraftig denne 
dagen sa�  vi bestemte oss for a�  la ba� tene være trygt i Betongen og tok heller Bastøfergen over til Hor-
ten. Vi gikk da dessverre glipp av en koselig ba� ttur uten at dette la alt for stor demper pa�  opplevelsen. 
Na� r vi ankom senteret fikk vi servert litt mat og ditto drikke. Etter dette fikk vi en fin omvisning av 

hele senteret og informasjon om hva de kunne tilby av 
ba�de kurs og opplæring. Det var et imponerende og 
topp moderne anlegg vi fikk omvisning pa�  og det var 
flott a�  se hvilke fasiliteter og tjenester de har bygget 
opp i og rundt anlegget. 
Vi vil anbefale alle a�  ta turen over fjorden for a�  se pa�  
dette imponerende anlegget som Redningsselskapet 
har fa� tt etablert. I tillegg fa� r man jo en fantastisk utsikt 
over til oss i Moss pa�  kjøpet. 
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Foreningen har som tidligere informert, gått til innkjøp av 
hjertestarter. Nå har mange vært på kurs for å kunne bruke den-
ne på en forsvarlig og riktig måte. Hjertestarteren lig-
ger i «bua» hvor det stort sett ALLTID er noen til ste-
de. La oss håpe at vi ikke får bruk for denne, men 
skulle behovet være til stede så ikke nøl med å ta den i 
bruk. Som dere ser på bildene fra kurset så var det en 
ivrig gjeng som deltok, du kan være trygg på at disse 
folkene kan bruke hjertestarteren og som du ser så var 
det mange av de «faste» nede i Betongen som deltok 
på kurset. Sannsynligheten for at noen av disse er på 
plass hvis behovet skulle være der er rimelig stor. 
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Under a� rets a� rsmøte 3. mars 
ble Neptuns Ankers 24. sere-
moni avholdt. 
Det a�  bli utnevnt til Gast av 
Neptuns Ankers Orden er en 
æresbevisning. Den kan gis 
medlemmer av MM som med 

lang ansiennitet og uegennyttig innsats har be-
tydd noe ekstra for foreningen. Denne Ordenens 
ra�d besta� r av tidligere Gaster. Det er Ordenens 
ra�d som opphøyer medlemmet til Gast av 
Neptuns Ankers Orden, og derunder gir Gasten et 
passende navn for anledningen. 
Seremoniansvarlig er Primus Motor, med seg har 
han Baasen og Navigator. De tilstedeværende tid-
ligere utnevnte Gaster danner en ramme rundt 
seansen ved tildelingen. 
Denne gang var det fire nye Gaster som skulle 
beæres. I rekkefølge Tom Johannessen, Trond 
Brynildsen, Bertil Knudsen og Peter Oprych, de 
fikk de alle sitt «navn» og en beskrivelse opplest 
for seg. 
Tom «Kvart Tomm», Trond «Evergood», Bertil 
«Spellemann», Peter «Supersveiser» 

Terje Kolsvik 
Primus Motor 




