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Sjefen har ordet
Sommeren er nok en gang i
anmarsj. Det har vært en helt
spesiell var for alle med denne korona tilstanden samfunnet har befunnet seg i. Det har
ogsa fatt noen konsekvenser
for foreningen. Etter arsmøte
Geir Foldvik
den 7 mars, ble det bestemt at
et midlertidig styret, bestaende av leder, nestleder, sekretær og kasserer skulle drifte foreningen frem til det var mulig a arrangere styremøter
som planlagt.
Første ordinære styremøte ble avholdt onsdag
13 mai. Da møtte ogsa komiteformenn. Koronasituasjonen har ført til stor økning av søknader
om batplass. I starten av juni har vi i overkant av
30 stykker som star pa venteliste for batplass. Vi
kan dessverre ikke tilfredsstille alle.
Det er stadig noen som vil ha bat som er over
11m i havna. Skjærgarsbryggen som har levert
den siste brygga (A) anbefaler ikke større bater
pa grunn av utliggernes lengde. Styret har pr i
dag ikke planer om a utvide makslengden pa 11
meter. De som kommer med bat som er over 11
meter far en frist til a fa dette i orden. Dersom
ikke fristen blir holdt ma baten fjernes fra havna. Det er medlemmene selv som har ansvar for
a overholde de regler som er fastsatt av arsmøte
og styret. Lover og reglement er a lese pa var
hjemmeside betongen.no
Økonomien er tilfredsstillende i Moss Motorbatforening. Foreningen har na betalt ned siste rest
av pantelanet som ble tatt opp i 2013 pa 4,5 millioner. Det har vi klart ved a holde utgiftene nede og takket være medlemmenes innsats. Det er
bra oppmøte pa dugnader og medlemmene er

veldig positive til a bidra. Derfor kan vi fortsatt ha
forholdsvis lave priser i havna.
Vaktsesongen er na godt i gang. Vi valgte a starte
vaktsesongen med og la vaktene ha tilhold i
«Hakonsbua». Dette for at vaktene da skulle kunne
opprettholde en avstand pa 2 meter. Na som korona epidemien har avtatt er vaktene na tilbake i
vaktbua med god utsikt over havna, nar de ikke er
ute pa sine vakt runder.
Inne i havna er det 3 knops hastighet. Jeg vil be alle
medlemmer som kjører bat overholde hastigheten.
Det er stadig noen som kjører for fort. Vi har ogsa
fatt klager fra Jeløy Kystlag som ligger nord for oss.
Husk at det er 5 knop fra Rosnes til man er igjennom Kanalen. Haper alle medlemmer overholder de
hastighetsbegrensninger som er skiltet tydelig.
Det er satt opp 2 nye kontainere i havna. Den ene er
for husholdningsavfall og den andre er for miljøfarlig avfall. Jeg vil oppfordre alle til a holde orden
rundt kontainerne og i havna. Det som er for stort
til a fa igjennom lukene i kontaineren skal tas med
hjem. Tar som en selvfølge at det skjer. Dersom
kontaineren mot formodning er full, sa ta med søppel hjem!
Sommeren er her, vis hensyn, bruk vest. Det kan bli
mange pa sjøen i sommer, sa vær forsiktige. Overhold lover og regler.
God Sommer
Geir Foldvik
Leder.
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Havnesjefen har ordet.
Havnesjefen Roger Jensen har full kontroll over det meste i
havna. Sammen med et meget positivt lag imøtekommer de
medlemmenes ønsker sa langt det er mulig.
Havnekomiteen bestar av 6 medlemmer med mange ars erfaring om hva som skal og bør gjøres.
Etter snart 20 ar som havnesjef blir det mye rutine – smiler
Roger – og legger til at det er samarbeidet i komiteen som gjør
jobben enkel og ønsket om han vil fortsette er lett a svare pa
nar man blir spurt.
Vi har en veldreven havn sier Roger, som ogsa forteller att Dbrygga er klar med nye uteliggere og strøm.
Med ei fullsatt havn og bater i alle «lommer» er det nok a
henge fingrene i. Medlemmene er for det meste positive og
retter seg raskt etter palegg om de hadde misforstatt noe fra
reglementet. Roger er raskt ute og skryter av medlemmene i
foreningen. De er velvillige til a stille opp pa dugnader nar de
blir bedt om det, men de fleste kunne kanskje ta noen minutter og lese gjennom regelverket som gjelder. Dette er ikke
laget for a skape problemer, men tvert imot for at alle skal ha
To viktige miljøfaktorer i havna.
det enkelt og trivelig i havna var.
Roger Jensen og Haakon KristianVi har na en ny miljø-Container som er tydelig pa sortering,
sen
men dette overholdes darlig. Vi ma stadig rydde etter medlemmer (ting ma sorters) som ikke skjønner sorteringssystemet,

Ny miljøcontainer

er nå på plass i
havna, en ny og
ryddig løsning for
havna.
Dette blir også
gunstigere for
foreningen.
Hjelp oss og holde dette fint og rent.

Ny drivstoffpumpe
Ting kan ikke sies ofte nok.
I fjor fikk vi ny diesel pumpe med kort
slik att du kan fylle nar det passer deg til
meget hyggelig pris.

Hygge i havna.
Vi har forsøkt a lage det litt hyggeligere ved
nord-enden av BUA.
Blomsterbedet ved krana blir stadig bedre;
men trenger litt flere stauder som kan binde
jordsmonnet i skraningen.
Hvis du har stauder a avse; ta kontakt med
Tone pa tlf 950 500 80 sa finner vi en plass
for blomstene.

Vi minner om foreningens felles mailadresse: mosmot@online.no
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Båtkonvoi i MOSS 17. MAI
MM’s leder Geir Foldvik var med som roer i 1976 da denne tradisjonen ble startet. Roklubben rodde
den 17. mai 1976 sine bater med stil gjennom kanalen som den gang var tettpakket med skuelystne
morgenfugler. Han var da naturlig som frontbat med sin kjære «Felicia» da Moss Motorbatforening
kjørte i konvoi gjennom kanalen i Moss 17. mai 2020. En egen bat med musikk var naturligvis pa plass.
Stemningen var upaklagelig og vil bli husket.

Moss Undervannsklubb sjekket bunnen i havna
Godt samarbeid er alltid hyggelig.
Moss Undervannsklubb gjorde en fin jobb for oss i starten av mai hvor 8-10 dykkere sjekket bunnen i havna.
De finsøkte hele området for skrot og ting som ikke skal være der. Egentlig kan vi klappe oss litt på skulderen
for det var imponerende lite som ble hentet opp. Helt til det ble funnet et par blybatterier som noen hadde
dumpet over rekka. Det er absolutt Fy..Fy… Dette er et «slag for baugen» på vår frem strebende miljøprofil,
og vil nok bli nevnt i ulike fora innen klubben.
Etter denne seansen var det duket for pølser, brus og kaffe i bua, der historiene som vanlig kom som perler på
en snor. En meget hyggelig dag på tross av batteriene. Takk til Moss Undervannsklubb for imponerende
innsats.
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Kran og uttakskomite
Lars Echmann har vært aktiv i havna siden 1996, og vært sjef for kran og uttak i over 10 ar. Han er super fornøyd med hvordan havna drives, men har en bønn til bateierne…..
Sjekk opplagsutstyr og hengere slik at vi kan opprettholde den lave skade og uhell statistikken.
En stor utfordring er alle de hengere som star i havna. Det blir mye logistikk for a fa plassert bater om
høsten, samt att det blir lite parkering om sommeren. Det oppfordres til at dette utstyret tas med hjem
til de som har plass og mulighet.
Ett annet utfordring som det jobbes med er bater som ligger pa land ar etter ar. Dette kan det være
mange arsaker til, men det er fint om det jobbes med løsninger sa vi far frigitt plassen.
Styre har blitt gjort oppmerksom pa denne problemstillingen og vil jobbe for a finne løsninger.
Kran og uttakskomiteen legger ut og tar opp ca 150-160 bater i sesongen. Vi er meget stolte av hvor lite
skader og uhell som skjer under denne aktiviteten – sier Lars Echmann og forteller at han er meget stolt
og imponert over seriøsiteten til
alle i denne komiteen.

MM Snekka

Lars Echmann har et vakent
øye nar det løftes bater i havna. Sikkerheten først - sier
Lars.
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