INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE
Tid: Torsdag 6. april 2017, 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 2016
4. Regnskap for 2016
5. Arbeidsplan for 2017
6. Budsjett for 2017
7. Valg av styre, valgkomite og revisor
8. Innkomne forslag
Det blir anledning til å tegne medlemskap.
Etter årsmøte ca. kl 20.00 serverer vi kaffe og kaker. Det blir holdt et kort
foredrag og det vil bli vist en drøy times spillefilm!
Velkommen!
Nærsnes, 23. mars 2017
Styret i Nærsnes Kystlag
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Styrets beretning for 2016
Nærsnes Kystlag har i 2016 hatt følgende tillitsvalgte:
Leder:
Nestleder:
Styremedlemmer:
Varamedlemmer:
Revisor:
Valgkomite:

Karin Buberg
Frank Nicolaisen
Asgeir K. Svendsen, Lars Kvande, Nils Petter Rasmussen
John Erik Bendiksen, Laila Bendiksen
Rolf Bagle
Rune Jørgensen, Erik Johansen

Nærsnes Kystlaget ble stiftet 15. januar 2000 og har i dag 169 medlemmer.
Følgende aktiviteter er gjennomført i regi av Nærsnes Kystlag i 2016:
 6 styremøter (møtereferat nummer 108 - 113)
 Årsmøte onsdag 21. april 2016, kl. 19.00 på Havnekontoret
 34 dugnader med i alt 735 dugnadstimer
 Kursvirksomhet
 Seminar på Bragdøya, Kristiansand 8-10. april
 Landsstevne i Bodø 14-17. juli
 Sommeravslutning fredag 17. juni
 Kulturminnedagen søndag 11. september.
 Juleavslutning torsdag 15. desember
 Møter og samarbeid med andre kystlag
 Løpende informasjon til medlemmer, Forbundet Kysten og nabokystlag
 Prosjekt Isstabel

NÆRSNES KYSTLAG
Nærsnes Kystlag er et maget 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!”
2

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.

ÅRSMØTE
Årsmøte ble avholdt torsdag 21.april 2016, kl. 19.00 på Havnekontoret.
16 deltagere samlet seg i en hyggelig og ikke minst intim atmosfære.
Styreleder Nils-Petter Rasmussen åpnet møte og ønsket alle velkommen til årsmøte.
Asgeir K. Svendsen ledet møte og gjennomgikk de enkelte saker på dagsorden.
Karin Buberg tiltrådte som leder for et år.
Etter ordinært årsmøte, ca. kl. 20.00, ble det vist film til kaffe og kake. Flott gjensyn
med sjøsetting av Skreien

DUGNADER
Dugnadskveldene gjennomføres hver torsdag fra kl. 18.30 - 20.30 og er vel besøkte.
«Bygg din egen pram» er under veis under kyndig ledelse av Nils Petter.
Kystlaget ønsker alle velkommen til sine dugnadskvelder, gjerne for å se prammen ta
form, få med seg litt lærdom eller kanskje for bare å slå av en prat og høre Arne
fortelle en skrøne.
Dugnadene avrundes med nystekte vafler og nytraktet kaffe ved Erik! Honnør til
hans innsats.
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KURSVIRKSOMHET
Hovedaktiviteten har dette året vært bygging av prammen.

DELTAGELSE PÅ FORBUNDET KYSTENS LANDSDEKKENDE SEMINAR
PÅ BRAGDØYA, KRISTIANDSAND 8-10. APRIL
Nils Petter leder stilte som deltaker fra Nærsnes kystlag. Asgeir deltok i egenskap av
å være i Forbundet KYSTENs landsstyre. Et flott seminar med tittelen "Immateriell
og materiell kulturarv - aktive kystlag i lokalsamfunnene". Seminaret ble holdt
Bragdøya kystkultursenter, og med innlagt besøk og omvisning på Bredalsholmen
dokk og fartøyvernsenter.

DELTAGELSE PÅ FORBUNDET KYSTENS LANDSSTEVNE I BODØ 14-17.
JULI
Tove og Asgeir deltok på et svært flott og minneverdig landsstevne. I tillegg til
sedvanlige aktiviteter som foredrag, roregattaer, seilregattaer, markedsplass,
underholdning og mye annet, var det også nedleggelse av grunnstokken til det nye
Jektefartsmuseet som skal oppføres i Bodøsjøen friluftsområde utenfor byen.

SOMMERAVSLUTNING
Sommeravslutningen gikk av stabelen fredag 17. 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 lystig lag!

KULTURMINNEDAGEN SØNDAG 11. SEPTEMBER
Kystkulturminnedagen en årlig tradisjon med svært godt fremmøte.
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 og
spikring med skipsspiker.
Det er hyggelig å se så mange unge i konsentrert aktivitet, med kun enkle, ekte
midler.
Røyken Husflidslag hadde lagt opp til aktiviteter som veving (Monika vev),
demonstrasjon av spinning på rokk og karding av ull.
Også i år, i tråd med Forbundet KYSTENS satsing på kampanjen «Ta din åre fatt»
ble det lagt opp til roaktivitet både for barn og voksne.
Sjarken Frøya ble for femte gang satt ut på sliskeslippen og motorutstillingen gav
sine godlyder fra både Wichmann og Marna.
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Mange 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.

JULEAVSLUTNIG
Juleavslutning ble arrangert torsdag 15. desember kl. 18.30 i Havnekontoret. Med
medbrakt tradisjonell julemat i tillegg til noe ”attåt” ble det svært så hyggelig for alle
de fremmøtte.

SMUGLERE I OSLOFJORDEN
Vi har deltatt i forberedelsene til prosjektet «Smuglere i Oslofjorden» som arrangeres
ved Oslofjordmuseet i Vollen 27. og 28. mai 2017.

«EVENTYRLIGE HAVNER LANGS SKAGERAKKYSTEN»
I samarbeid med Røyken seilforening fikk vi oppleve foredrag med herlige glimt av
sommer og sol den 22. februar kl. 19.00 i seilforeningens lokaler.

KULTURMINNEPROSJEKT ISSTABEL
Dette prosjektet omfatter bygging av deler av en is-stabel innerst i Nærsnesbukta, i
den hensikt å vise noe av den historiske delen av Nærsnes. Ragnar har påtatt seg en
koordinerende rolle for. Aktiviteter i løpet av høsten vil omfatte:
5







Rydde området
Klargjøre
Bygge vegg/utstillingsområde
Lage utstilling
Merke kulturminne

Kystlaget takker Ragnar for en flott innsats og meget bra gjennomføring så langt.

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 2016.

Røyken kommune

Nærsnes, 24. mars 2017

Asgeir K. Svendsen

John Erik Bendiksen

Karin Buberg

Lars Kvande

Laila Bendiksen

Nils Petter Rasmussen

Frank Nicolaisen
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ARBEIDSPLAN 2017/18 FOR NÆRSNES KYSTLAG
Nr.

Oppgave/Aktivitet

01

Oppdatere og vedlikeholde Nærsnes Kystlags nettsider og side på Facebook

02
03
04

Videreføre Kulturprosjektet Isstabel
Fortsette vervekampanjen
Gi informasjon til medlemmer, Forbundet Kysten, nabokystlag og IOKS

05
06

Delta på landsmøte i Norheimsund 21-23 april

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 2017

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
20

Nærsnes kystkultursenter, inkludert nytt havnekontor
Arrangere sommeravslutning og juleavslutning

21

Sikre vinteropplag på Sliskeslippen

22

Arrangere ny tur med Kystlaget

23

Innkjøp av nødvendig dugnadsverktøy

24

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

25

Arrangementskurs vurderes

Ansvarlig

Vedlikehold av Wichmann

Aktiviteter fra idedugnad på Årsmøte 22.04.2015:
26

Utvide tilbud til barn og ungdom i samarbeid med 4H

27

Delta på trebåtfestivalen i Sætre

28

Kurs «Fra fjord til bord» - Matlaging

29

Kurs med Livrednings – selskapet. Rolf Bagle har kontakter

30

Arrangere filmkvelder (eks. «Att angjøra en brygga»)

31

Bedre informasjonsflyt til medlemmer, inkludert e-post register

32

Styrke samarbeid med andre foreninger

33

Dokumentasjon av historien – kystkulturen på Nærsnes
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