INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE
Tid: Onsdag 1. juli 2020, kl. 18.00
Sted: Hallen utenfor Havnekontoret til kystlaget. Ligger i den store røde
hallen på oversiden av Promhavn Slipp i Nærsnesbukta. Husk
avstandsregelen!
Bare medlemmer stemmerett under årsmøtet.
DAGSORDEN:
1. Valg av ordstyrer og referent
2. Godkjenning av innkalling og saksliste
3. Styrets årsberetning for 2019 (kan lastes ned på www.naersneskystlag.no)
4. Regnskap for 2019 (kan lastes ned på www.naersneskystlag.no)
5. Arbeidsplan for 2020
6. Budsjett for 2020
7. Valg av styre, valgkomite og revisor
8. Innkomne forslag
Det blir anledning til å tegne medlemskap.
Velkommen!
Nærsnes, 16. juni 2020
Styret i Nærsnes Kystlag
Vi minner om kystlagets faste lagskvelder hver torsdag fra kl. 18.30 til ca. 21.00.
Oppstart etter sommerferien torsdag 13. august

NÆRSNES KYSTLAG
Styrets beretning for 2019
Nærsnes kystlag har i 2019 hatt følgende tillitsvalgte:
Leder:
Nestleder:
Styremedlemmer:
Varamedlemmer:
Revisor:
Valgkomite:

Knut Magnus Myrvold
Frank Nicolaisen
Asgeir K. Svendsen, Lars Kvande, Anne Efjestad
Viktor Iversen
Svein F. Iversen, Tom Bendiksen
Karin Buberg
Rune Jørgensen, Erik Johansen

Nærsnes kystlag ble stiftet 15. januar 2000 og har i dag 176 medlemmer.
Følgende aktiviteter er gjennomført i regi av Nærsnes Kystlag i 2019/20:
• 9 styremøter (møtereferat nummer 122 - 130)
• Årsmøte torsdag 25. april 2019, kl. 19.00 på Havnekontoret
• 29 dugnader med i alt 847 dugnadstimer
• Kursvirksomhet
• Deltakelse på landsmøte i Forbundet KYSTEN 5-7. april
• Deltakelse på Forbundet KYSTENs landsstevne i Trondheim 18-21. juli
• Sommeravslutning fredag 21. juni
• Kulturminnedagen søndag 8. september
• Besøk og middag med Forbundet KYSTENs landsstyre lørdag 9. november
• Juleavslutning fredag 13. desember
• 20 års jubileumsfest lørdag 11. januar, ca. 60 gjester
• Prosjekt Isstabel
• Prosjekt Nytt Havnekontor

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 25. april 2019, kl. 19.00 på Havnekontoret.
18 deltakere 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.

LAGSKVELDER/DUGNADER
2019 var et år med stor aktivitet i Nærsnes kystlag. Det ble gjennomført
regelmessige lagskvelder hver torsdag (kl. 18.30 til 21.00) på alle åpne
kalenderdager. Lagskveldene hadde innhold av filmkvelder, kaffe /vaffel,
dugnader ute og pramarbeid i hallen.
Oppmøte varierte noe, og et ca. gjennomsnitt på 10, hvor spesielle begivenheter
kunne trekke opptil 20-25 personer.

Av dugnader har et vært avholdt 29 dugnadskvelder i 2019 (Inkludert større
arrangementer s.s. juleavslutning, torsketungekveld, filmkvelder, arbeide på
isstabler og Kulturminnedagen på slippen).

Dugnader er et begrep på samvær og utførelse av oppgaver til felles formål og
tilrettelegging av felles arrangementer. Det er i løpet av disse dugnadene utført
til sammen 847 timer dugnad av medlemmene.
Nytt av året er: «Pram reparasjonskurs». Vi fikk en gammel pram som vi kunne
bruke til å øve oss på, reparere og lære diverse teknikker for både å ta fra
hverandre og bygge sammen igjen.
Vi fortsetter med mange av de tradisjonelle dugnadsoppgavene inn i 2020, med
tema som: Pram reparasjon, Isstabel, tursti og skilting av kulturminner, samt
øve oss på klinking, tauverks arbeid, knuter og spleis etc.
KURSVIRKSOMHET
Hovedaktiviteten har vært restaurering og bygging av deler av en is-stabel
innerst i Nærsnesbukta.
DELTAKELSE PÅ FORBUNDET KYSTENS LANDSMØTE
Landsmøte ble avholdt helgen 5-7. april i Stavanger. Fra kystlaget møtte Frank
Nicolaisen som delegat og Svein F. Iversen som observatør. Asgeir K. Svendsen
ble ellers gjenvalgt for nye 2 år som styreleder i Forbundet KYSTEN.

DELTAGELSE PÅ FORBUNDET KYSTENS LANDSSTEVNE
Landsstevne i Trondheim fant sted 18-21. juli i regi av Kystlaget Trondhjem
som vertskap. Å komme til Kystlaget Trondhjem er som å komme hjem. Her
treffer vi kjernen av kystfolk som alltid tar imot med åpne og inkluderende
armer. Kystlaget Trondhjem er meget proffe samtidig som folkeligheten er
sentral i sjel og arbeid. Nærsnes kystlag var representert ved medlemmene Inger
Karine Bailey, Signe og Ragnar Vadseth, Tove og Asgeir.
SOMMERAVSLUTNING
Sommeravslutningen gikk av stabelen torsdag fredag 21 juni i tradisjonen tro
med surstrømming, hakkede tomater, løk, flatbrød og noe ”attåt”, i tillegg til
belysning fra Dramaten i Stockholm. Som alltid høy stemning og et riktig så
lystig lag!

KULTURMINNEDAGEN SØNDAG 8. SEPTEMBER
Øksnes kystlag og Nærsnes kystlag ble i år vinnere av Norges
Kulturvernforbunds ”Kulturminnedagsprisen” og prisen ble overrakt av
nestleder i Kulturvernforbundet Synne Corell til Knut M. Myrvold som leder av
Nærsnes kystlag.
I et utdrag fra juryens begrunnelse heter det:
”Nærsnes kystlag har arrangert Kulturminnedagene hvert år etter at laget ble
stiftet i 2000. De deltar altså for 19. året på rad. Arrangementet besøkes årlig av
rundt 1000 gjester. Her kan man få med seg en rekke aktiviteter og opplevelser –
alle med kyst og kystkultur som fellesnevner. Arrangementet er en dør til den
lokale kulturarven, tilhørigheten til havet og samværet med nye og kjente folk i
lokalmiljøet. Her blir det mye folk og god stemning!”

Kystkulturminnedagen har festet seg som en årlig tradisjon med svært godt
fremmøte, som Kulturvernforbundet skriver «mye folk og god stemning!»
For barna er akvariet svært så populært og ikke minst lærerikt («ta på en fisk»),
likeså repslagning (lage tau) på en 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.
Også i år, i tråd med Forbundet KYSTENS satsning «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.

BESØK OG MIDDAG MED LANDSSTYRET I FORBUNDET KYSTEN
LØRDAG 9. NOVEMBER
Denne helgen hadde landsstyret i Forbundet KYSTEN lagt sitt landsstyremøte
til Asker og med innlagt besøk hos Nærsnes kystlag. Etter en omvisning på
Promhavn slipp på dagen, kom landsstyret tilbake til middag invitert av
kystlaget på kvelden. Landsstyret oppsummerte søndag at det hadde vært et
svært vellykket besøk og at de var imponert over både hva kystlaget hadde fått
til, og ikke minst den flotte aktiviteten og autentisiteten på Promhavn slipp. Et
svært vellykket besøk.

JULEAVSLUTNIG
Juleavslutning ble arrangert fredag 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.
JUBILEUMSFEST LØRDAG 11. JANUAR
På slutten av året kunne vi oppsummere at vi etter hvert hadde nådd vårt 20
årsjubileum! Det ble invitert til en stor jubileumsfest og duket for hele 60
gjester, med god mat, dans til levende musikk og en flott tale ved lederen.

PROSJEKT ISSTABEL
Dugnadsarbeidet som ble utført på våren og forsommeren var oppsetting av
bilder på veggen og avsluttende arbeid med rydding og tilrettelegging av
området rundt veggen og ned mot sjøen. Til en historisk vandring i september
ble isstablen rigget med isblokker (av isopor) og isverktøy lånt av Ramton. Over
90 personer var samlet ved isstablen.
På ettersommeren høsten ble anvisningsskilt til isstablen laget og satt opp ved
kyststien og hovedveien. Tekster til informasjonstavla ble utarbeidet.
Opplysningsskiltet ved isstablen ble montert i desember 2019.

Internettartikler om isstablen ble skrevet. Artiklene og gamle bilder ble lastet
opp i Lokalhistoriewiki. Informasjonstavla med QR kode med henvisning til
artiklene på Lokalhistoriewiki ble satt opp.
Isstabel delprosjekt 1 ble dermed sluttført desember 2019.
Delprosjekt 2 isstabel: Delprosjekt 1 fikk tilsagn til flere midler enn behovet.
Det er beskrevet og lagt fram for styret et delprosjekt 2. Prosjektet skal realisere

tilrettelegging, infotavler og internettartikler for ytterligere 8-10 synlige
isdriftsanlegg (Dammer og Isstabler).
Prosjektet ble godkjent av styret under forutsetning av at vi ved søknad fikk
godkjent omdisponering av en av bidragsyternes tilsagn om midler fra prosjekt 1
til det nye prosjektet. Godkjenning fra bidragsyter er gitt, og forberedende
arbeid med prosjekt 2 er påbegynt.
NYTT KYSTKULTURSENTER
Det er ifm. kommuneplanen sendt inn anmodning om forhåndskonferanse/
innspill til samfunnsdel om opprettelse av nytt Kystkultursenter i Nærsnesbukta
ved siden av sliskeslippen i januar 2020. I mai fikk vi beskjed om at forslaget er
inne i samfunnsdelen, kommuneplanen. Det vil bli utført møte med kommunen i
juni 2020 for å diskutere videre aksjoner for å nå målet. Kommunen plikter også
å legge forslaget inn i arealdelen som skal ut på høring senere. Som kjent, blir
det da juridisk bindende.
REGNSKAP
Resultatregnskap for Nærsnes kystlag godkjent av revisor ligger vedlagt.
Nærsnes, 16. juni 2020

Knut Magnus Myrvold Frank Nicolaisen
(leder)
(styremedlem)

Asgeir K. Svendsen
(styremedlem)

Lars Kvande
(styremedlem)

Viktor Iversen
(styremedlem)

Svein F. Iversen
(varamedlem)

Anne Efjestad
(styremedlem)

Tom Bendiksen
(varamedlem)

ARBEIDSPLAN 2020
Nr.

Oppgave/Aktivitet

Ansvarlig

01

Oppdatere og vedlikeholde Nærsnes Kystlags nettsider og side på Facebook

Asgeir

02

Videreføre Kulturprosjektet Isstabel. Arbeidsgruppe etableres

Styret

03

Gi informasjon til medlemmer, Forbundet Kysten, nabokystlag og IOKS

04

Delta på landsmøte / landsdekkende kystlagsseminar

Asgeir,
Frank
Styret

05

Vedlikehold av Wichmann

06

Vedlikehold av Sliskeslippen

07

Videreføre kurs, Fenderkurs

Styret

08

Ominnredning/møblering havnekontoret

Styret,
Knut

09

Arrangere Kulturminnedagen (20 års jubileum)

Styret

10

Opptre som Høringsinstans for Røyken kommune

Styret

11

Arrangere tur til årlig Juleblot på Steilene.

Styret

12

Avholde årsmøte 2020

Styret

13

Gjennomføre 6 styremøter (justert fra 5)

Styret

14

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

Asgeir

15

Oppdatere informasjon på vegg ved slippen

Styret

16

Samarbeide med Nesodden Kystlag og IOKS om Kystkulturhelg på Landsteilene

Frank,
Knut

17

Nærsnes kystkultursenter, inkludert nytt havnekontor

18

Arrangere sommeravslutning og juleavslutning.

Styret,
Anne
Styret,
Anne

19

Sikre vinteropplag på sliskeslippen

Lars

20

Arrangere ny tur med kystlaget

Styret

21

Innkjøp av nødvendig dugnadsverktøy

Knut

22

Delta på Strandryddedagen 4.mai.

Ok

23

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

Styret

24

Delta på trebåtfestivalen i Sætre

Styret

25

«Fra fjord til bord» - torsketungeaften, makrellaften?

Styret

26

Kurs med Livredningsselskapet. Rolf Bagle har kontakter

Knut

27

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

Styret

28

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

Styret

29

Styrke samarbeid med andre foreninger

Frank

30

Dokumentasjon av historien – det lages lokalhistorie i wikipedia

Viktor,
Knut

BUDSJETT 2020

NÆRSNES KYSTLAG

BUDSJETT
2020

INNTEKTER
Tilskudd Prosjekt Isstabel
Medlemskontigent, refusjoner
Kulturminnedagen - salg og støtte fra Røyken kommune
Kurs og refusjoner + salg effekter
Fakturert slippleie
Grasrotmidler, mva komp, gaver, finansinntekter, o.a.

0
24 000
23 000
500
3 000
15 000

Sum inntekter

65 500

KOSTNADER
Kostnader Prosjekt Isstabel
Årsmøte, landsmøte, kystlagsseminar, medlemsmøter, stevner, nye prosjekter m.m.
Kystlagstur
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, båtopplag
Dugnader, kystlagseffekter, postboks, trykking, porto, kopiering, nettsider, m.m.

89 243
7 500
3 000
15 000
2 500
2 000
2 000
500
10 000
15 000

Sum kostnader

146 743

Resultat

-81 243

Resultat uten Isstabel prosjekt

8 000

Årsmøte i Nærsnes Kystlag 2020
Valgkomiteens innstilling.
Verv

Navn

Antall år igjen av
verv

Kommentar

Leder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem vara
Styremedlem vara

Knut Magnus Myrvold
Lars Kvande
Frank Nicolaisen
Asgeir K. Svendsen
Anne Efjestad
Victor Iversen
Rune Jørgensen

1 år
1 år
2 år
1 år
1 år
2 år
1 år

Ikke på valg
på valg
Gjenvalg
Ikke på valg
Ikke på valg
Nyvalg
Erstatter S.F. Iversen

Valgkomité
Valgkomité
Revisor

Erik Johansen
Jonny Nikolaisen
Karin Buberg

1 år igjen
2 år
1 år igjen

Ikke på valg
Nyvalg
Ikke på valg

04.06 2020 Valgkomiteen
Erik Johansen og Rune Jørgensen

