INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE
INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE
Tid: Torsdag 27. mars 2014, kl 19.00
Sted: 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 2013
4. Regnskap for 2013
5. Arbeidsplan for 2014
6. Budsjett for 2014
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)) :
 Foredrag om Forbundet KYSTEN - hvor står kystkulturen i Norge i dag.
Filmvisning.
Velkommen!
Nærsnes, 19. februar 2014
Styret i Nærsnes Kystlag
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Styrets beretning for 2013
Nærsnes Kystlag har i 2013 hatt følgende tillitsvalgte:
Leder:
Nestleder:
Styremedlemmer:
Varamedlemmer:
Revisor:
Valgkomite:

Asgeir K. Svendsen
Knut Vadseth
Karin Buberg, Mads Hell Hansen, Lars Kvande
Frank Nicolaysen, Laila Bendiksen
Rolf Bagle
Ragnar Vadseth, Erik Johansen

Nærsnes Kystlaget ble stiftet 15. januar 2000 og har i dag 148 medlemmer.
Følgende aktiviteter er gjennomført i regi av Nærsnes Kystlag i 2013:
 6 styremøter (møtereferat nummer 88-94)
 Årsmøte torsdag 21. mars, Sekkefabrikken Kulturhus med filmvisning
 37 dugnader med i alt 969 dugnadstimer
 Kursvirksomhet, - trebåtbygging (både seilsjekte og pram) og seilsøm
 Deltagelse på Landsmøte m/seminar i Bodø 12-14. april
 Tur til Roskilde
 Deltagelse på Landsstevnet Sandnessjøen 18-21. juli
 Sommeravslutning 15. juni
 Kulturminnedagen søndag 8. september
 Juleblot på Steilene
 Juleavslutning torsdag 12. desember
 Møter og samarbeid med andre kystlag
 Løpende informasjon til medlemmer, Forbundet Kysten og nabokystlag
 Kurs i isproduksjon/skjæring/lagring/frakt for deltagelse på Forbundet
KYSTENs Landsstevne i Bjørvika, Oslo 17-20 juli 2014
 Visjon og Strategisk plan for Nærsnes Kystlag 2014-2016
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NÆRSNES KYSTLAG
Nærsnes Kystlag er 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 torsdagsdugnadene.
Dugnadene er et treffsted for medlemmene, hvor alle er velkomne – både
dugnadsdeltakere og de som ønsker å slå av en prat til kaffe og vafler. Vi har en
hyggelig uformell tone, - vi er en ”gjeng individualister i flokk!”
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 leder, Asgeir K. Svendsen er også nestleder i landstyret i Forbundet
KYSTEN. Hans arbeid, bidrag og kontaktnett gjennom forbundet gir Kystlaget
verdifull informasjon og innblikk i arbeidet med kystkultur langs hele kysten.

ÅRSMØTE
Årsmøte ble avholdt torsdag 21. mars, denne gang på Sekkefabrikken Kulturhus.
Møte var vel forberedt og ble gjennomført under ledelse av Asgeir. Etter
årsmøte åpnet serveringen og Rolf Mulen Karlsen viste to av sine filmer fra
Nærsnesområdet. Disse ble svært vel mottatt. Møte ble avsluttet med en
orientering om Forbundet KYSTENs Landsstevne i Bjørvika, Oslo 17-20. juli
2014 v/Yngve Konglevoll.

LAGSKVELDER: BYGGING AV TREBÅT
Lags("dugnad")kveldene gjennomføres hver torsdag fra kl. 18.30- 20.30 og er
vel besøkte. Det er svært hyggelig at nye og også yngre medlemmer nå deltar i
trebåtbyggingen.
Ro- og seilsjekta er nå stort sett ferdig og klar til endelig sjøsetting til
sommeren!
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Seilmakerkurs er gjennomført under kyndig ledelse av Johnny.
Kurset "Bygg din egen pram" er vel under veis under kyndig ledelse av Knut.
Kystlaget ønsker alle velkommen til sine lags("dugnad")kvelder / kurs, gjerne
for å beundre de flotte linjene i vår nye seilskjekte, 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 både trebåtbygging og
seilsøm. I tillegg har vi startet opp kurs i isproduksjon/skjæring/lagring/frakt,
med god hjelp fra Karl Ramton. I skrivende stund er det dog noen utfordringer
når det gjelder mildvær og dårlig isproduksjon temperatur!
Anton Eide har vært kystlagets studie- og kursansvarlig i en årrekke, men takker
nå av på årsmøte. Stor honnør til ordensmannen Anton!!!
LANDSMØTE/KYSTLAGSSEMINAR I BODØ 12 – 14. APRIL
Rund 90 mennesker var samlet under Forbundet KYSTENs landsmøte i Bodø.
Fra Nærsnes Kystlag deltok Asgeir som nestleder i Forbundet KYSTEN, Frank
som delegat og Lars som observatør.
Etter selve landsmøtedelen ble det meste av lørdagen benyttet til innlegg og
gode diskusjoner rundt disse. Riksantikvar Jørn Holme innledet med et innlegg
om hva han ser som de største utfordringene for kulturminnevernet langs kysten.
Han mener kysten er underrepresentert blant fredete kulturminner, og la vekt på
at vi må få kommunene til å ta ansvar for registrering av sine
Kystlaget Salta var vert for landsmøtet i Bodø, og tok svært godt vare på oss.
Fredagskvelden ble vi fraktet over fjorden med Faxsen til pubkveld i kystlagets
flotte lokaler på Nyholmen. Lørdag kveld var det festmiddag om bord Gamle
Salten, med musikk, taler, allsang og prisutdelinger
På søndagen dro vi på tur til Kjerringøy Handelssted, hvor Erika Søfting og
hennes kollegaer viste oss rundt. Det ble også tid til et besøk i båtskottet til Ulf
Mikalsen.
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Asgeir fulgte opp etter landsmøte med å få til et oppslag i Drammens Tidende
om den nedslående situasjonen i Buskerud med dårligst i landet (av kystfylkene
naturligvis) med bare 4 vernede kystkulturminner.

TUR TIL ROSKILDE
En fredag tidlig i mai møttes 6 kystlagsmedlemmer på Slippen for å reise til
Vikingeskibsmuseet i Roskilde. Tok båt til Kongens København og tog til
Roskilde hvor fikk omvisning både inne i vikingskibshallen og ute i
verkstedene.
Tilfeldigvis skulle masten reises på det enorme vikingeskibet havhingsten av
Glendaloch, og turdeltakerne fikk rik anledning til å kommentere fra sidelinjen.
Fra Roskilde gikk reisen videre med lokalbuss gjennom en rekke idylliske
landsbyer til Rødvig hvor for overnatting. Rødvig er en liten fiskelandsby ved
Østersjøen. Der så turdeltakerne seg om på Båd verftet og fikk omvisning på
motormuseet før nesen ble vendte hjemover. Det ble en fin tur i godt lag med
god mat og drikke.
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DELTAGELSE PÅ LANDSTEVNET SANDNESSJØEN 18 – 21. JULI

Tove og Asgeir var (som sedvanlig) til stede og representerte også Nærsnes
kystlag. I 2014 er eøøers stevnet i Oslo, 2015 i Sandefjord og 2016 i Bodø.

SOMMERAVSLUTNING
Sommeravslutningen gikk av stabelen 15.juni i tradisjonen tro med
surströmming, hakkede tomater, løk, tunnbrød og ”nogo” attåt, i tillegg til
belysning fra Dramaten i Stockholm. Som alltid høy stemning og et riktig så
lystig lag! Takk for sedvanlig bidrag til Siri og Magnus, dog forfall fra Magnus
pga av benbrudd.

KULTURMINNEDAGEN SØNDAG 9. SEPTEMBER
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Kulturminnedagen gikk av stabelen søndag 8. september, etter at
dugnadsgjengen hadde jobbet godt og trutt hele lørdag.
Kystkulturminnedagen er nå en årlig tradisjon og er svært populær med sine
mange aktiviteter. Denne gangen passerte vi 1.000 besøkende, som er ny rekord
(ca. tall basert på antall solgte vaffelplater!).
Nytt av året var et samarbeid med Røyken Husflidslag, som hadde lagt opp til
aktiviteter som veving (Monika vev), demonstrasjon av spinning på rokk og
karding av ull.
Barnekoret Cantare holdt en stemningsfull minikonsert.

For barna er akvariet svært så populært og ikke minst lærerikt, likeså repslaging
(lage tau) på mini reperbane, spikking av båt i trygge omgivelser med master og
seil for å nevne noen av de mange aktivitetene.
Det er hyggelig å se så mange unge i konsentrert aktivitet, kun med enkle
midler.
Også i år, i tråd med Forbundet KYSTENS satsing på dette (kampanjen "Ta din
åre fatt") ble det gjennomført en roaktivitet for både for barn og voksne. Rundt
50 personer kom seg på vannet/bukta.
Vår seilsjekte, som igjen strålte i all sin prakt, ble døpt og gitt navnet Alcor.
Navnet er valgt av Anfinn, båtbyggeren selv. Alcor er en av de nærmeste
stjernene som er synlige for det blotte øye i Karlsvogna.
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Sjarken Frøya ble for annen gang satt ut på sliskeslippen og motorutstillingen
gav sine godlyder fra både Wichmann og Marna.
16 nye medlemmer tegnet seg denne dagen. At så mange kommer, nesten helt
uoppfordret, for å vise sin støtte til både arrangementet og kystlaget er svært
hyggelig.

JULEBLOT PÅ STEILENE
Karin, Erik, og Asgeir holdt tradisjonen ved like og tok turen over fjorden inkl
med sedvanlig kjele med Nærsnes kystlags grove stappe (kålrabi).

JULEAVSLUTNIG
Juleavslutning ble arrangert torsdag 12. desember kl. 18.30 i Havnekontoret.
Med medbrakt tradisjonell julemat i tillegg til noe ”attåt” ble det svært så
hyggelig for alle fremmøtte.

MØTER OG SAMARBEID MED ANDRE KYSTLAG
Kystlaget har jevnlig kontakt med de øvre kystlagene som inngår i IOKS (Indre
Oslofjord Kystlags Samling; Nesodden kystlag, Kystlaget Viken i Oslo og
Vestsiden i Vollen. Sammen deltok vi også på den offisielle åpningen av
Oslofjordmuseet i Vollen i juni. Kystlaget ble også invitert til en idedugnad på
museet i januar 2014 med henblikk på økt besøk og ønskede aktiviteter for
besøkende.

Ellers utdrag fra Nesoddkysten nr 1/2014 (publikasjonen til Nesodden kystlag):
25. mai: Familiearrangement på Landsteila. Godt besøkt i finvær. Stor
kontingent fra Nærsnes kystlag.
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ISPRODUKSJON/SKJÆRING/LAGRING/FRAKT OG DELTAGELSE
PÅ FORBUNDET KYSTENS LANDSSTEVNE 2014
Oslo, 17. – 20. juli, Bjørvika "Båten, Norges nasjonsbygger"

Den 17. juli arrangerer Kystlaget Viken det største landsstevnet i Forbundet
KYSTENs historie. I fire dager forvandles Bjørvika i Oslo sentrum til et
festivalområde spekket med maritim kultur og aktiviteter på sjø og land. For
første gang samles Forbundet KYSTENs medlemmer til landsstevne i Oslo.
Nærsnes Kystlag har tatt på seg oppgaven med å frakte egen skåret is fra
Ramton på gammel tradisjonell måte med jakten Skreien til landsstevnet. Dette
is-prosjektet arrangeres som kurs for kystlagets medlemmer, med kyndig hjelp
fra Karl Ramton.
"Fra 1850-årene var den viktigste næringsveien for Ramton-eiendommen isdrift,
og de anla mange kunstige isdammer. Gården drev med isdrift i 100 år frem til
1950-tallet. Isblokkene ble lagret gjennom vinteren, og om våren ble
isblokkene skipet og eksportert til utlandet. Det var yrende liv når alle skipene
kom for å laste. Fra april til august i 1892 kom 23 skuter inn til Ramton for å
hente is. En isdam fra denne tiden er bevart og danner i dag sentrum rundt en
flotte tursti."
Sistnevnte isdam ble i høst - som start på kurset - renset for vannliljer og annet
rufs, slik at grunnlaget for ren og klar is løpet av vinteren ble lagt. Planen er å
holde isen ren og klar for snø og starte isskjæringen så snart dette lar seg gjøre.
40 isblokker med en størrelse på 12x12x24 tommer er målet, - lagret på Ramton
for frakt til landstevnet i juli! I skrivende stund mangler dog kulde!, men vi
utreder alternative ismuligheter! Det er selvsagt klart at vi skal frakte noen
blokker is og noen øl til landsstevne som planlagt? På stand/i egenbygd naust, i
Bjørvika, vil vi vise frem gammelt redskap, bilder og beskrive isproduksjon i
praksis.
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Fra 1850-årene var den viktigste næringsveien isdrift og det ble anlagt mange kunstige isdammer på eiendommen. Gården drev
med isdrift i 100 år frem til 1950-tallet. Isblokkene ble lagret gjennom vinteren og om våren ble isblokkene skipet og eksportert til
utlandet. Det var yrende liv når alle skipene kom for å laste. Fra april til august i 1892 kom 23 skuter inn til Ramton for å hente
is. En isdam fra denne tiden er bevart og danner i dag sentrum rundt en flott tursti som Ramton har anlagt til glede for turister og
lokalbefolkningen. På gårdens museum har Ramton samlet gammelt redskap som ble laget av gårdens smed til bruk i
isproduksjonen og det er i tillegg mange flotte bilder som viser isskjæring i praksis. Museet på gården åpent for omvisning etter
avtale.

VISJON OG STRATEGISK PLAN 2014 -2016
Styret har utarbeidet forslag til en strategisk plan for 2014 - 2016 der Nærsnes
Kystlag vil ha et spesiell fokus rettet mot det og: (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 2014 med å utarbeide en handlingsplan som
underbygger de mål som her er nevnt.
OFFENTLIGE HØRINGER OG UTTALELSER
11. juni 2013sendte vi inn kystlagets synspunkter i forbindelse med Røyken
kommunes høring angående kommunens "Forslag til planprogram for
Kommunedelplan for kystsonen i Røyken 2013-25". Utdrag følger:
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Kystlaget har ellers i perioden innsendt klage til kommunen på dispensasjon om
deling av en eiendom vis a vis Propsen ved ønske om boligbygging på to
fradelte tomter. Dette med henvisning til rikspolitiske retningslinjer om
begrensing av utbygging i strandsonen, noe som er i tråd med praksis i
Forbundet KYSTEN og i kystlaget.

MEDLEMSUTVIKLING

2000
2004
2006
2008
2012
2014

34
65
88
101
115
148 ()

REGNSKAP
Resultatregnskap for Nærsnes Kystlag godkjent av revisor ligger vedlagt.
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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 2013.

Røyken kommune

Nærsnes, 19. februar 2014
Asgeir K. Svendsen

Knut Vadseth

Lars Kvande

Karin Buberg
Mads Hansen

Laila Bendiksen

Frank Nicolaisen
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FORSLAG TIL ARBEIDSPLAN 2014 FOR NÆRSNES KYSTLAG
01

Oppdatere og vedlikeholde Nærsnes Kystlags nettsider og etablere en ny Facebook
side

02
03

Deltagelse på landsstevne 2014 i Bjørvika 17 – 20. juli 2014, med transport av is og
eget naust på brygga
Fortsette vervekampanjen

04

Gi informasjon til medlemmer, Forbundet Kysten, nabokystlag og IOKS

05

Delta på Kystlagsseminar 28 – 30 Mars Tromsø

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 2014

14

Gjennomføre 5 Styremøter

15

Sørge for kopi og distribusjon til Styre av Landsmøtepapirer

16

Arrangere mulige nye kurs

17

Oppdatere informasjon på vegg ved slippen

18

Samarbeide med Nesodden Kystlag og IOKS om Kystkulturhelg på Landsteilene

19
20

Nærsnes kystkultursenter, inkludert nytt havnekontor
Arrangere sommeravslutning og juleavslutning

21

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

22

Sikre vinteropplag på Sliskeslippen

23

Arrangere ny tur med Kystlaget

24

Innkjøp av nødvendig dugnadsverktøy

25

Systematisere, organisere og registrere vårt dugnadsarbeid som kurs, utnevne ny
kursansvarlig
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NÆRSNES KYSTLAG

BUDSJETT
2014

INNTEKTER
Medlemskontigent, refusjoner
Kulturminnedagen
Kurs og refusjoner
Fakturert slippleie
Grasrotmidler, mva komp, gaver, finansinntekter, o.a.

15 000
25 000
15 000
2 500
10 000

Sum inntekter

67 500

KOSTNADER
Årsmøte, landsmøte, kystlagsseminar
Kystlagstur + forbederedelse jubileumsfest januar 2015
Kulturminnedagen
Kurs (inkl materialer, verktøy, m.m.)
Motorgruppe (inkl verktøy, deler, leie, m.m.)
Trebåtgruppe (inkl dugnadsverktøy, materialer, leie, m.m.)
Finanskostnader, gebyrer, m.m.
Leie av Havnekontor inkl. strøm og utstyr
Dugnader, kystlagseffekter, postboks, trykking, porto, kopiering, nettsider, m.m.

6 000
6 000
17 500
5 000
3 000
10 000
100
9 500
9 000

Sum kostnader

66 100

Resultat

1 400
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Postboks 73, 3478 Nærsnes
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