INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE
Tid: Torsdag 25. april 2019, 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 entré. Bare medlemmer stemmerett under årsmøtet.
DAGSORDEN:
1. Valg av ordstyrer og referent
2. Godkjenning av innkalling og saksliste
3. Styrets årsberetning for 2018 (kan lastes ned på www.naersneskystlag.no)
4. Regnskap for 2018 (kan lastes ned på www.naersneskystlag.no)
5. Arbeidsplan for 2019
6. Budsjett for 2019
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, og det vil bli et kåseri
om enten istiden på Nærsnes, eller om nedsetterbåten og båtbygging.
Alternativt vist en drøy times spillefilm!
Velkommen!
Nærsnes, 2. april 2019
Styret i Nærsnes Kystlag
Vi minner om kystlagets faste lagskvelder som finner sted i Havnekontoret hver torsdag
fra kl. 18.30 til ca. 21.00. Kaffe og vafler serveres!

NÆRSNES KYSTLAG
Styrets årsberetning for 2018
Nærsnes Kystlag har i 2018 hatt følgende tillitsvalgte:
Leder:
Nestleder:
Styremedlemmer:
Varamedlemmer:
Revisor:
Valgkomite:

Karin Buberg
Frank Nicolaisen
Asgeir K. Svendsen, Lars Kvande, Viktor Iversen
Svein Iversen, Tom Bendiksen
Rolf Bagle
Rune Jørgensen, Erik Johansen

Nærsnes Kystlaget ble stiftet 15. januar 2000 og har i dag 190 medlemmer.
Dette inkluderer nye medlemmer etter avviklingen av Kystlaget Vestsiden i
Vollen, som er ønsket velkommen til Nærsnes Kystlag.
Følgende aktiviteter er gjennomført i regi av Nærsnes Kystlag i 2018:
 4 styremøter (møtereferat nummer 118 - 121)
 Årsmøte torsdag 12. april 2018, kl. 19.00 på Havnekontoret
 19 dugnader med i alt 761 dugnadstimer
 Kursvirksomhet
 Deltagelse på Forbundet KYSTENs landsdekkende seminar, "Maritim
stedsutvikling – kulturminner og havnemiljøer", Trondheim 8 -10 april
 Deltagelse på Forbundet KYSTENSs landsstevne, Haugesund, 19 - 22 juli
 Sommeravslutning fredag 22. juni
 Kulturminnedagen søndag 9. september.
 Juleavslutning torsdag 13. desember
 Møter og samarbeid med andre kystlag
 Løpende informasjon til medlemmer, Forbundet KYSTEN og nabokystlag
 Prosjekt Isstabel

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 i gang 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.

ÅRSMØTE
Årsmøte ble avholdt torsdag 12. april 2018, kl. 19.00 på Havnekontoret.
11 deltagere samlet seg i en hyggelig og ikke minst intim atmosfære.
Styreleder Karin Buberg åpnet møte og ønsket alle velkommen. Asgeir K.
Svendsen ledet så møte og gjennomgikk de enkelte saker på dagsorden.
Etter ordinært årsmøte, ca. kl. 20.00, ble det servert boller til kaffen og filmen
«Martha» ble vist til tidvis høy latter.

LAGSKVELDER OG DUGNADER
Lagskveldene og dugnader gjennomføres tradisjonelt hver torsdag fra kl. 18.30 –
20.30 De fleste dugnadene vår og høst 2018 gikk med til Isprosjektet, se mer
info lenger ned. Alle er velkomne på Kystlagets lagskvelder og dugnader! Stor
honnør til Erik som har tatt ansvar for nystekte vafler og nytraktet kaffe
gjennom hele 2018!

Lagskvelder på havnekontoret høsten 2018:
25. oktober:
Herlig besøk av Sophie Rodin som er billedkunstner. Hun
presenterte sitt kunstprosjekt: Min bok, Min stemme - Vårt Asker, som er et
praktisk og sosialt stedsrelatert kunstprosjekt, med fokus på tegning. Prosjektet
gjennomføres i forbindelse med sammenslåingen av Røyken, Hurum og Asker
til en ny stor-kommune. Hun utfordret oss til å være med å skape et lite
kunstverk sammen, en fantastisk opplevelse hvor vi alle måtte strekke oss litt
lenger enn det vi gjør til daglig!
1. november:
Filmprodusent Eilert Munch viste et lite utvalg av sine
Sjøfartsfilmer, herunder "Krigsseilerne – med æren i behold", både spennende
og absolutt til ettertanke. Han krydret ellers filmvisningen med interessant
bakgrunnsinformasjon og artige små historier.
8. november:

Kaffe, vafler, skrøner og innkjøring av ny støvsuger

15. november:
Lettmatros Anfinn Kuvik fortalte fra sin første tur over
Atlanteren (1953) Det ble en tur der utfordringene sto i kø. Anfinn fortalte så
levende, han husker de utroligste detaljer, vi ble revet med og pustet lettet ut da
vi kom vel i havn etter en begivenhetsrik overfart.
22. november:
Sophie Rodin kom tilbake og vi fortsatte kunstprosjektet:
Min bok, Min stemme – Vårt Asker.
29. november:
Jan Olsen fra Holmsbu besøkte oss. Han viste bilder og
fortale om forhistorien, utbredelsen og bygginga av Bogensnekka. Et svært
interessant foredrag av en kunnskapsrik mann. Han inviterte oss på besøk i
båtbyggeriet til sommeren!
6. desember
Vi ryddet, vasket og klargjorde havnekontoret til
juleavslutninga. Deretter ble det servert kaffe, vafler og skrøner.

KURSVIRKSOMHET
Hovedaktiviteten har dette året vært restaurering og bygging av deler av en isstabel innerst i Nærsnesbukta.
DELTAGELSE PÅ FORBUNDET KYSTENS LANDSDEKKENDE
SEMINAR PÅ FOSENKAIA, TRONDHEIM 8-10. APRIL
Svein Fredrik stilte som deltaker fra Nærsnes kystlag. Asgeir deltok i egenskap
av å være styreleder i Forbundet KYSTEN. Et flott seminar med tittelen
"Maritim stedsutvikling - kulturminner og havnemiljøer". Seminaret ble holdt
vis a vis Fosenkaia og med innlagt besøk og omvisning i Kystlaget Trondhjems
ulike lokaler.

DELTAGELSE PÅ FORBUNDET KYSTENS LANDSSTEVNE I
HAUGESUND 19. - 22. JULI
Kystlagets var representert ved Knut V. og Grethe per egen båt, Per F. og
Merete, og et par til. I tillegg var Tove og Asgeir til stede. Flotte og lune dager i
og langs Smedasundet. I 2019 er for øvrig landsstevnet lagt til Trondheim og
Fosenkaia 18-21. juli. Legg inn et besøk på et fantastisk arrangement!

SOMMERAVSLUTNING
Sommeravslutningen gikk av stabelen torsdag fredag 22 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 9. 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 deltok i år igjen og hadde lagt opp til den populære
aktiviteten veving på Kabylsk vev.
Norges Livredningsselskap var også tilstede og demonstrerte livredning fra
vannet og hjerte- og lungeredning.
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.
Flere 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.

JULEAVSLUTNING
Juleavslutning ble arrangert torsdag 13. desember kl. 18.30 i Havnekontoret.
Med medbrakt tradisjonell julemat i tillegg til noe ”attåt” ble det svært så
hyggelig for alle de fremmøtte.
KULTURMINNEPROSJEKT ISSTABEL, AKTVITET 2018
Ragnar Vadset er prosjektleder, Erik Johansen og Svein Iversen har vært
dugnadsansvarlige på prosjektet. Planen er å restaurere en del av en isstabel på
en av grunnmurene på Nærsnes. Vi tenker oss et hjørne av en stabel. Dette må
være et røft opplegg som skal stå ute hele året. Isstablene på Nærsnes var enkle

konstruksjoner med trevegger som ble støttet opp utvendig. Konstruksjonen vi
bygger består av to vegger som står 90 grader på hverandre uten tak. Veggene er
6 og 3 meter lange og ca. 4 meter høye. Materialet skal være grovt tilskåret bord
eller bakhon.
I dag er de gamle grunnmurene i sterkt forfall og få vet hva dette er eller har
vært brukt til. Dette prosjektet vil ivareta en grunnmur og vise hvordan selve
isbingen var bygd opp og hvordan isen ble lagret før den ble skipet ut i
sommerhalvåret. Konstruksjonen lages som en permanent utstilling med bilder
etc. fra hele is-prosessen.
I løpet av våren 2018 fikk vi svar på søknader om økonomisk støtte til
prosjektet. Det gikk over all forventning og prosjektet ble i praksis
dobbeltfinansiert. Vi søkte derfor en av sponsorene, Sparebankstiftelsen DNB,
om omdisponering av midlene de hadde bevilget. Vi søkte om midler til
merking av alle isdammer og rester etter isstabler på Nærsnes. Dette ble
innvilget og Kystlaget har dermed et nytt prosjekt å jobbe med framover.
Dugnadsarbeidet med rydding av lokaliteten kom i gang før sommerferien 2018.
Svelesteking ble etablert og rutiner for HMS ble innarbeidet for bruk av
motorsager og annet farlig verktøy. Den største dugnadsinnsatsen ble utført etter
sommerferien. Kvist og buskas ble hakket opp i innleid utstyr. Grus ble kjørt på
for å lage adkomsten til lokaliteten.
Folk ble etter hvert litt lei av skogrydding så på noen av dugnadene var det
meget sparsomt med folk. Erik Johansen gjorde en kjempeinnsats for å holde
«hjulene i gang» og dro prosjektet over denne tunge fasen. Det ble lettere å
jobbe når byggingen av veggen startet. De siste dugnadene ble arrangert på
lørdager i dagslys.
Da vinteren innhentet oss i november var veggen oppe. Nå gjenstår det bare litt
opprydding på byggeplassen og noen flere støtter bak veggene.
Neste fase i isstabelprosjektet er dokumentasjon med bilder og tekst. Vi har
planlagt skilting av prosjektet med en informasjonstavle. Dette arbeidet må
gjøres i samarbeid med fylket og kommunale myndigheter. Det ønskes enhetlig
merking av kulturminner i kommunen.
I tillegg til bilder og tekst på stedet er det planlagt ytterligere informasjon som
kan hentes via digitale medier. Til dette arbeidet trengs det også hjelp fra
kompetente medlemmer av kystlaget!
(Ragnar Vadseth, Nærsnes 3.4.2019)

MINNEORD VED FREDDY LARSENS BISETTELSE I BREVIK KIRKE
TIRSDAG 20. NOVEMBER 2018
Vår hedersmann Freddy Larsen har gått ut av tiden, og kystkultur og fartøyvern
bevegelsen har mistet en av sine virkelig store.
Det er ikke mange ukene siden vi sa farvel til Freddy og hans kjære jakten
Skreien etter ca. 18 år med tilhold under restaurering i Nærsnesbukta og hvor
han ble medlem av Nærsnes Kystlag, og før det i over 20 år i Oslo. En livslang
fartøyverner av de svært sjeldne.
Freddy var for øvrig leder av Råtalaget i Oslo som gikk over som Kystlaget
Viken i 1980. Han var også med på etableringen av både Forbundet KYSTEN i
1979 og medlem av vårt første landsstyre, samt etableringen av Norsk Forening
for Fartøyvern hvor han i en årrekke hadde styreverv.
Du vil bli sårt savnet Freddy!
Vi lyser Fred over Freddys minne og ønsker god bør på din siste seilas du nå har
lagt ut på.
(Asgeir K. Svendsen)

REGNSKAP
Resultatregnskap for Nærsnes Kystlag godkjent av revisor ligger vedlagt.

STOR TAKK TIL STØTTESPILLERE
Styret vil til slutt takke følgende for økonomisk støtte til ulike aktiviteter i regi
av kystlaget gjennom 2017.

EINAR JUELS LEGAT

Nærsnes, 8. april 2018

Karin Buberg
(leder)

Frank Nicolaisen
(styremedlem)

Lars Kvande
(styremedlem)
Svein Iversen
(vara)

Asgeir K. Svendsen
(styremedlem)

Viktor Iversen
(styremedlem)
Tom Bendiksen
(vara)

ARBEIDSPLAN 2019 FOR NÆRSNES KYSTLAG
Nr.

Oppgave/Aktivitet

01

Oppdatere og vedlikeholde Nærsnes Kystlags nettsider og side på Facebook

02

Videreføre Kulturprosjektet Isstabel

03

Gi informasjon til medlemmer, Forbundet Kysten, nabokystlag og IOKS

04

Delta på landsmøte / landsdekkende kystlagsseminar

05

Vedlikehold av Wichmann

06

Vedlikehold av Sliskeslippen

07

Videreføre kurs

08

Ominnredning/møblering havnekontoret

09

Arrangere Kulturminnedagen (20 års jubileum)

10

Opptre som Høringsinstans for Røyken kommune

11

Arrangere tur til årlig Juleblot på steilene.

12

Avholde årsmøte 2019

13

Gjennomføre 5 styremøter

14

Sørge for kopi og distribusjon til styret av dokumenter fra Forbundet KYSTEN

15

Oppdatere informasjon på vegg ved slippen

16

Samarbeide med Nesodden Kystlag og IOKS om Kystkulturhelg på Landsteilene

17
18

Nærsnes kystkultursenter, inkludert nytt havnekontor
Arrangere sommeravslutning og juleavslutning

19

Sikre vinteropplag på sliskeslippen

20

Arrangere ny tur med kystlaget

21

Innkjøp av nødvendig dugnadsverktøy

22

Delta på Strandryddedagen 4.mai.

23

Utvide tilbud til barn og ungdom, gjerne i samarbeid med 4H

24

Delta på trebåtfestivalen i Sætre

25

«Fra fjord til bord» - torsketungeaften, makrellaften?

26

Kurs med Livredningsselskapet. Rolf Bagle har kontakter

27

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

28

Bedre informasjonsflyt til medlemmer, inkludert e-post register, SMS!

29

Styrke samarbeid med andre foreninger

30

Dokumentasjon av historien – kystkulturen på Nærsnes

Ansvarlig

