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INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 

 

 

Tid: Onsdag 22. april 2015, kl 19.00 

Sted:  Havnekontoret til kystlaget.  Ligger i den store røde hallen på oversiden av 

Promhavn Slipp i Nærsnesbukta. Vi setter ut fakler. 

Om manglende parkeringsmulighet kan det parkeres oppe ved Joker. 

 

Møtet er åpent for alle. Fri entre. Bare medlemmer stemmerett under årsmøtet. 

 

DAGSORDEN: 

1. Valg av ordstyrer og referent 

2. Godkjenning av innkalling og saksliste 

3. Styrets årsberetning for 2014 

4. Regnskap for 2014 

5. Arbeidsplan for 2015 

6. Budsjett for 2015 

7. Valg av styre, valgkomite og revisor 

8. Innkomne forslag 

 

Det blir anledning til å tegne medlemskap. 

 

Etter årsmøte (ca. kl 20.00 – kaffe og kaker)) : 

 

 Asgeir "kåserer" litt om erfaringer etter 14 år med arrangement på 

Kulturminnedagen(e) + viser litt film fra landsstevnet i Bjørvika 

 Idemyldring om videre aktiviteter i Nærsnes kystlag – hvor gå videre?  

 

Velkommen! 

Nærsnes, 8. april 2015      

Styret i Nærsnes Kystlag 
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NÆRSNES KYSTLAG     

 

STYRETS BERETNING 2014/15 
 

Nærsnes Kystlag har i 2014/15 hatt følgende tillitsvalgte: 

 

Leder:   Asgeir K. Svendsen 

Nestleder:   Frank Nicolaisen  

Styremedlemmer:  Karin Buberg, Mads Hell Hansen, Lars Kvande 

Varamedlemmer:  Knut Vadseth, Laila Bendiksen  

Revisor:   Rolf Bagle 

Valgkomite:   Ragnar Vadseth, Erik Johansen 

 

Nærsnes Kystlaget ble stiftet 15. januar 2000 og har i dag 161 medlemmer. 

  

Følgende aktiviteter er gjennomført i regi av Nærsnes Kystlag i 2014: 

 8 styremøter (møtereferat nummer 94 – 101) 

 Årsmøte Torsdag  27. mars 2014,  kl. 19.00 på Havnekontoret 

 67 dugnader med i alt 1.610 ½ dugnadstimer (inkl 480 under selve landsstevnet) 

 Kursvirksomhet, - trebåtbygging (både seilsjekte og pram), naustbygging, og 

ishistorie 

 Deltakelse på Kystlagsseminaret 28-30 mars i Tromsø 

 Deltagelse på Forbundet KYSTENs landsstevne 2014 i Bjørvika 17-20. juli  

 Sommeravslutning lørdag 21. juni  

 Kulturminnedagen arrangement søndag 14. september. 

 Regionalt Kystlagsseminar på Nærsnes i samarbeid med Forbundet KYSTEN 25-

26 oktober Juleavslutning torsdag 18. desember 

 Møter og samarbeid med andre kystlag 

 Løpende informasjon til medlemmer, Forbundet KYSTEN og nabokystlag 

 Visjon og Strategisk plan for Nærsnes Kystlag 2014 – 2016  

 

NÆRSNES KYSTLAG 

Nærsnes Kystlag er et meget aktivt kystlag og gjennomfører en rekke aktiviteter. 

Etter hvert har vi også fått en del tradisjonsrike arrangementer, samtidig som vi 

holder hverdagsaktiviteten åpen gjennom hele året i form av lags/kurskveldene hver 

torsdag, et treffsted for medlemmene, hvor alle er velkomne, - både deltakere og de 

som ønsker bare å slå av en prat til kaffe og vafler. Vi har en hyggelig uformell tone, 

- vi er en ”gjeng individualister i flokk!” 
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Som det fremgår av årsrapporten bidrar Nærsnes Kystlag med en rekke lokale 

aktiviteter som understøtter formålet til Forbundet KYSTEN.   

 

Formålet er - i samarbeid med andre kulturverninteresser - å styrke vår identitet som 

kystfolk, herunder: 

 Fremme bevaring og allmenn bruk av tradisjonelle fartøyer, bygninger, anlegg 

og kystmiljø forøvrig. 

 Drive opplysningsarbeid for å øke forståelsen for verdien av menneskelige og 

kulturelle tradisjoner i kysthistorien. 

 Vedlikeholde og utvikle tradisjoner i næring og håndverk. 

 Øke den faglige standard i vedlikehold og sikkerhet ved bruken av fartøyer og 

anlegg. 

 

Kystlagets avtroppende leder, Asgeir K. Svendsen er også nestleder i landstyret i 

Forbundet KYSTEN. Hans arbeid, bidrag og kontaktnett gjennom forbundet gir 

Kystlaget verdifull informasjon og mange gode historier.   

 

RØYKEN KOMMUNES KULTURPRIS 2014 

Ble tildelt kystlaget med høytidelig overrekkelse i Sekkefabrikken 23. mars. 
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LAGS/KURSKVELDER:  

BYGGING AV SEILSJEKTE/PRAM, NAUSTBYGGING, ISHISTORIE 

 

Lags/kurskveldene gjennomføres hver torsdag fra kl. 18.30 – 20.30 og er vel besøkte. 

Det er svært hyggelig at nye medlemmer nå deltar bl.a. i trebåtbyggingen.  

 

Seilsjekten er ferdig og ble sjøsatt i forbindelse med Kulturminnedagen søndag 14. 

september. 

  

"Bygg din egen pram" er vel under veis under kyndig koordinering av Knut og nå 

også Nils Petter. 

 

Eget naust ble laget ifm "IS-Tiden". 

          
 

Kystlaget ønsker alle velkommen til disse kveldene, gjerne for å beundre prammen, 

få med seg litt lærdom eller kanskje for bare å slå av en prat og høre Arne fortelle en 

skrøne. 

 

KURSVIRKSOMHETEN 

Det har vært og er stor aktivitet i forbindelse med prambygging. I tillegg ble det 

startet opp et kurs i IS-skjæring, med god hjelp fra Karl Ramton. Vi fikk renset 

dammen for vannliljer og annet rusk, men vinteren spilte oss dog et puss dette året og 

det ble rett og slett for mildt til isproduksjon. 

 

I følge Karl Ramton har det kun skjedd et år tidligere (perioden 1850 – 1950) at det 

ikke har vært en kald nok vinter til isproduksjon på Ramton. Årets ISkurs fikk samme 

skjebne. Dette kanskje litt til ettertanke.    

 

Laila Bendiksen har tatt over for Anton Eide som kursansvarlig i kystlaget.  
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DELTAKELSE PÅ KYSTLAGSSEMINAR  

28-30. mars, Tromsø Båtbygging og båtbruk – vil tradisjonsbåten overleve? 

Kunnskapen om å bygge og bruke tradisjonelle båter i Norge var nær ved å gå tapt. 

Heldigvis har vi klart å ta vare på disse kunnskapssystemene. Iherdig innsats gjennom 

de siste 30 årene har berget tradisjoner som kan spores helt tilbake til vikingtid. Men 

klarer vi å ta vare på dette videre? På seminaret i Tromsø var det gode innlegg om 

denne delen av vår kulturarv og kystlagene, båtbrukere og båtbyggere tok del i 

debatten om hva vi i kystlagene og hva Forbundet KYSTEN kan gjøre for å sikre at 

verdifull kunnskap blir videreført. Seminaret munnet ut i idéer og forslag til hvordan 

Forbundet KYSTEN skal arbeide for at kulturarven bygging og bruk av 

tradisjonsbåter skal være levende i fremtiden. 

 

Asgeir deltok i egenskap av nesteleder i Forbundet KYSTEN og representerte også 

kystlaget. 

 

DELTAKELSE PÅ FORBUNDET KYSTENs LANDSTEVNE 2014  

17-20. juli, Bjørvika - Oslo 

Den 17. juli gikk startskuddet for det største landsstevnet i Forbundet KYSTENs 

historie. I fire dager ble Bjørvika i Oslo forvandlet til et stevneomrråde spekket med 

maritim kultur og aktiviteter på sjø og land inkl over 300 båter, alt fra fredete 

hurtigruteskip og seilskuter til små sjekter og robåter. Ekstra spesielt var det med 

Hestmanden som var slept opp fra Kristiansand i anledningen, det eneste bevarte 

norske lasteskip som seilte under begge verdenskrigene. 
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Det ble et helt fantastisk og minneverdig arrangement i et praktfullt sommervær. 

Flotte presentasjoner og utstillinger, god uformell atmosfære, glade mennesker. Ja, 

her kunne en virkelig snakke om "individualister i flokk". 

  

Nærsnes kystlag hadde tatt på seg oppgaven med å frakte «egen» skåret is fra Ramton 

på gammel tradisjonell måte med jakten Skreien til landsstevnet. Isen ble losset som 

en egen annonsert aktivitet og plassert ved vår utstilling "IS-Tiden". Utrolig nok holdt 

isen seg i den stekende varmen under hele stevnet! I anledning landsstevnet hadde 

kystlaget holdt kurs/dugnad i oppføring av eget naust. Ekstra hyggelig å registrere at 

dette engasjerte så mange av kystlagets medlemmer. Stor takk til Røyken kommune 

for økonomisk bidrag til vår utstilling. 
 

 

   
 

"IS-Tiden" var meget godt besøkt og interessen stor. Hyggelig at den litt eldre 

generasjon kjente seg igjen i det gamle isskapet utlånt fra Ramton, men likeså 

hyggelig at de unge var svært så interessert og undret seg mye over dette gamle  

"kjøleskapet". Kanskje det fineste kulturminne var den litt eldre herremannen som går 

rett bort til bilde av isskjæringen på Bårdsrudtjernet og sier: "Der har jeg skåret is". 

Deretter satte han seg ned og fortalte alt om hvordan isskjæringen, lagring og 

transporten foregikk. Man lærer mye.  

 

Flott besøk fikk vi også i det Stortingspresidenten, Olemic Thommessen med noen 

barneår på Nærsnes, besøkte utstillingen, etter invitasjon fra Asgeir.  
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SOMMERAVSLUTNING 

Sommeravslutningen gikk av stabelen lørdag 21. juni i tradisjonen tro med 

surstrømming, hakkede tomater, løk, flatbrød og ”nogo” attåt, i tillegg til belysning 

fra Dramaten i Stockholm. Som alltid høy stemning og et riktig så lystig lag! 

 

KULTURMINNEDAGEN SØNDAG 14. SEPTEMBER 

Kystkulturminnedagen er nå en årlig tradisjon og er blitt svært så populær. Denne 

gang hadde vi ca 1400 besøkende, som igjen er ny rekord. 

 

Isutstillingen "IS-Tiden", slik den stod på Forbundet KYSTENs landsstevne i 

Bjørvika, ble besøkt av mange og gav en riktig så fin «entre» til de mange store og 

små aktiviteter. Kåre Selvik (medlem i kystlaget og leder av Røyken Historielag) 

holdt også et flott kåseri.    

 

For barna er akvariet svært så populært og ikke minst lærerikt, likeså repslagning 

(lage tau) på mini reperbane, spikking av båt i trygge omgivelser med master og seil 

og spikreing med skipsspiker. 

 

Det er hyggelig å se så mange unge i konsentrert aktivitet, med kun enkle virkemidler 

(… i en ellers så digital hverdag). 

 

Røyken Brass underholdt fra dekket på Oslos første badeferge Sjøbad 1, nå også 

fredet, og slippsatt på Promhavn for restaurering. Flott nytt innslag, stor suksess! 

 

Røyken Husflidslag hadde lagt opp til aktiviteter som veving (Monikavev), 

demonstrasjon av spinning på rokk og karding av ull. 

 

   
 

Også i år, i tråd med Forbundet KYSTENs satsing på dette («Ta din åre fatt») ble det 

lagt opp til roaktiviteter både for barn og voksne. Vår praktfulle ro- og seilsjekte 

Alcor var på sjøen og ble flittig benyttet. Sjarken Frøya ble for tredje gang satt ut på 
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sliskeslippen (trengte denne gang en ekstra dytt) og motorutstillingen gav sine 

godlyder fra både Wichmann og FM. 

 

   
 

14 nye medlemmer tegnet seg, og at så mange kommer, "nesten" helt uoppfordret, for 

å vise sin støtte til både arrangementet og kystlaget er svært hyggelig og inspirerende.   
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Forbundet KYSTENS REGIONALSEMINAR - NÆRSNES 25-26. OKTOBER 

 
 

Det var deltakere fra Jeløya kystlag, Nesodden kystlag, Kystlaget Viken og Nærsnes 

kystlag. I tillegg representanter fra Studieforbundet Kultur og Tradisjon, 4H 

Buskerud, Norsk Maritim Museum, Oslofjordmuseet og Forbundet KYSTEN. En 

flott helg med møte og innlosjering på Strandheim leirsted på Nærsnestangen. 

 

Lars fremførte et utvalg av sine lune betraktninger og poesi, enkelt "akkompagnert" 

av kunstfotografifremviser Asgeir. 

 

JULEAVSLUTNIG 

Juleavslutning ble arrangert torsdag 18. desember kl. 18.30 i Havnekontoret. Med 

medbrakt tradisjonell julemat i tillegg til noe ”attåt” ble det svært så hyggelig for alle 

fremmøtte.  

 
 

KULTURVERNKONFERANSEN 2015 

Ble avholdt lørdag 14. mars i Gamle Logen i Oslo i regi av Kulturvernforbundet. 

Asgeir holdt innlegg hvor presenterte kort Nærsnesbukta, Promhavn slipp og 
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kystlaget, for deretter å fortelle om våre arrangementer ifm de årlige 

Kulturminnedagene. Både om suksesskriterier og suksesseffekter 

Fra innlegg på Kulturvernkonferansen i Gamle Logen i Oslo i dag. Presenterte kort 

Nærsnesbukta, Promhavn slipp og kystlaget, for deretter å fortelle om våre 

arrangementer ifm de årlige Kulturminnedagene. Både om suksesskriterier og 

suksesseffekter. 

 
 

15. ÅRS JUBILEUMSFEST 10. JANUAR 2015 

 

 
 

En storveis 15 års jubileumsfest kom vel i havn. Vel blåst og swingende i Nærsnes 

grendehus. 65 gjester fikk tradisjonell mat bestående av ertesuppe, salt kjøtt og flesk, 

kålrabi, og diverse kaker til kaffen. Dansegulvet ble etter hvert godt benyttet til utsøkt 

musikk fra Carl Petter Opsahls kvartett (bestående av i tillegg til Carl Petter, Ellen 

Brekken på bass, David Arthur Skinner på piano, og på trommer "kjøkkenmesteren" 

selv - Bjørn Olufsen). 
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VISJON OG STRATEGISK PLAN 2014 -2016 

Styret har utarbeidet forslag til en strategisk plan for 2014 - 2016 der Nærsnes 

Kystlag skal ha en spesiell fokus rettet mot det å: (1) skape et bredt og langsiktig 

engasjement for vern av den lokale kystkulturen under motto «Vern gjennom bruk», 

(2) styrke den lokale identitet og (3) spre informasjon om vår lokalhistorie. Arbeidet 

fortsetter i 2015 med å utarbeide en handlingsplan som underbygger de mål som her 

er nevnt.  

 

MEDLEMSUTVIKLING  

2000  34 

2004  65     

2006  88 

2008  101 

2012  115  

2014  148   () 

2015  161  ()() 
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STOR TAKK TIL STØTTESPILLERE 

Styret vil til slutt takke følgende for økonomisk støtte til ulike aktiviteter i regi av 

kystlaget gjennom 2014.  
 

            
Røyken kommune     
 

 

 
 

REGNSKAP 

Resultatregnskap for Nærsnes Kystlag godkjent av revisor ligger vedlagt. 

 

Nærsnes, 8. april 2015 

 

 

Asgeir K. Svendsen            Frank Nicolaisen  Karin Buberg   

 

 

Lars Kvande    Mads H. Hansen 

     

   

   Laila Bendiksen                Knut Vadseth 

 

https://www.facebook.com/138357629570054/photos/a.138359852903165.30016.138357629570054/475640682508412/?type=1&source=11
http://www.dnv.no/
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FORSLAG TIL ARBEIDSPLAN 2015 FOR NÆRSNES KYSTLAG 

 

  
01 Oppdatere og vedlikeholde Nærsnes Kystlags nettsider og samt Facebook siden  

02 Deltagelse på landsstevne i Sandefjord 16-19 juli 2015, med IS utstilling   

03 Fortsette vervekampanjen 
(161 medlemmer pr. november 2014) 

 

04 Gi informasjon til medlemmer, Forbundet Kysten, nabokystlag og IOKS 
 

 

05 Delta på Forbundet KYSTENs landsmøte Håholmen 10-12 april: 

 

 

06 Vedlikehold av Wichmann   

07 Vedlikehold av Sliskeslippen  

08 Videreføre kurs i bygging av trebåt gjennom ”Bygg din egen pram”    

09 Ferdigstille havnekontoret (noen mindre arbeid gjenstår)  

10 Arrangere Kulturminnedagen  

11 Opptre som Høringsinstans for Røyken kommune  

12 Arrangere tur til årlig Juleblot på steilene.  

13 Avholde årsmøte 2015  

14 Gjennomføre 5 Styremøter  

15 Sørge for kopi og distribusjon til Styre av Landsmøtepapirer  

16 Arrangere mulige nye kurs: Nytt IS - Skjæringskurs  

17 Oppdatere informasjon på vegg ved slippen  

18 Samarbeide med Nesodden Kystlag og IOKS om Kystkulturhelg på Landsteilene   

19 Nærsnes kystkultursenter, inkludert nytt havnekontor   

20 Arrangere sommeravslutning og juleavslutning  

21 
 

Visjon og strategisk plan for kystlaget 2014 – 2016, etablere handlingsplan og 
beslutte aktiviteter 

 

22 Sikre vinteropplag på Sliskeslippen - Norlændingen  

23 Arrangere ny tur med Kystlaget: Isegran Fredrikstad  

24 Innkjøp av nødvendig dugnadsverktøy  

25 Systematisere, organisere og registrere vårt dugnadsarbeid som kurs 
(administrativt) 

 

26 Arrangementskurs vurderes  
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