INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE
Tid: Torsdag 18. november 2021, kl. 19.00
Sted: Havnekontoret til kystlaget. Ligger i den store røde hallen på oversiden
av Promhavn Slipp i Nærsnesbukta.
Bare medlemmer stemmerett under årsmøtet.
DAGSORDEN:
1. Valg av ordstyrer og referent
2. Godkjenning av innkalling og saksliste
3. Styrets årsberetning for 2020 (kan lastes ned på www.naersneskystlag.no)
4. Regnskap for 2020 (kan lastes ned på www.naersneskystlag.no)
5. Arbeidsplan for 2021
6. Budsjett for 2021
7. Valg av styre, valgkomite og revisor
8. Innkomne forslag
Det blir anledning til å tegne medlemskap.
Velkommen!
Nærsnes, 27. oktober 2021
Styret i Nærsnes Kystlag

NÆRSNES KYSTLAG
Styrets beretning for 2020
Nærsnes kystlag har i 2020 hatt følgende tillitsvalgte:
Leder:
Nestleder:
Styremedlemmer:
Varamedlemmer:
Revisor:
Valgkomite:

Knut Magnus Myrvold
Frank Nicolaisen
Asgeir K. Svendsen, Lars Kvande, Anne Efjestad
Rune Jørgensen, Victor Iversen
Karin Buberg
Erik Johansen, Jonny Nikolaisen

Nærsnes Kystlag ble stiftet 15. januar 2000 og har i dag 180 medlemmer.
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.
Året 2020 har vært preget av nedstenging som følge av nasjonale og lokale
smittevernstiltak.
Styret har jevnlig vurdert mulighetene for møtevirksomhet, og holdt oss til
anbefalinger gitt for nasjonen ellers. Allikevel har vi hatt oppgaver å forvalte

(uten at vi behøvde å bryte smittevernreglene)
Følgende aktiviteter er gjennomført i regi av Nærsnes Kystlag i 2020/21:
• Det har vært skriftlig kommunikasjon med kommunen angående søknad om
etablering av et kystkultursenter.
• Bestilling av skilt og plakater med diverse tekst ifm. Isstabel prosjektet.
Montering (stor og krevende jobb).
• Planlegging av / og forberedelser til å reparere/bytte eiketømmer på
sliskeslippen. Herunder å finne eiketømmer og få fraktet det vi har brukt for.
• Kunstprosjekt med lokal kunstner og søknad om prosjektmidler. Vurderes
som et ledd i rekrutteringsarbeidet for kystlaget.
• Planlegging av et mulig og årlig Kulturminnedagsarrangement på Promhavn
Slipp, herunder invitasjoner til deltakere, program og innkjøp av nødvendig
utstyr.
I perioder har vi hatt lovlig åpent for medlemsmøter og har hatt følgende
aktiviteter på planen:
Strandrydding og fjerning av jollevrak, restaurering av pram, skrevet søknader
til kommunen, planlagt hyggekveld med torsketunger, kaffe og vafler til hver
kvelds avslutning sammen med mye god samtale.
Vi holdt sommerstengt i sommerferieperioden, startet opp igjen i september.
Fokus var da restaurering av sliskeslippen og av pram (prom), høringsinnspill til
Asker kommunes arbeid med ny kommuneplan om fremtidig mulighet for
etablering av et kystkultursenter på slippen. I september var vi «vertskap» for 6
studenter fra Arkitekthøyskolen i Oslo, som intervjuet oss om kystkulturen i
Asker/Røyken.
Trass i høy aktivitet og mye entusiasme, ble vi nødt til å stenge ned igjen 5.
november og ut året.
Kort oppsummert aktivtetsnivå:
Vi har hatt periodevis medlemsmøter og dugnader. Det er loggført 252 timer
dugnad fordelt på 25 dugnader og det er avholdt 7 styremøter i perioden (referat
131 – 137).

Nærsnes Kystlag har i perioden fulgt de lokale og nasjonale føringer for
smitteverntiltak.
REGNSKAP
Resultatregnskap for Nærsnes Kystlag godkjent av revisor ligger vedlagt.
Nærsnes, 13. oktober 2021
Knut Magnus Myrvold Frank Nicolaisen
(leder)
(styremedlem)

Asgeir K. Svendsen
(styremedlem)

Lars Kvande
(styremedlem)

Victor Iversen
(varamedlem)

Anne Efjestad
(styremedlem)

Rune Jørgensen
(varamedlem)

ARBEIDSPLAN 2021
Nr.

Oppgave/Aktivitet

Ansvarlig

01

Oppdatere og vedlikeholde Nærsnes Kystlags nettsider og side på Facebook

Asgeir

02

Videreføre Kulturprosjektet Isstabel.

03

Gi informasjon til medlemmer, Forbundet Kysten, nabokystlag og IOKS

04

Delta på landsmøte / landsdekkende kystlagsseminar

Ragnar,
Victor
Asgeir,
Frank
Styret

05

Vedlikehold av Wichmann

06

Vedlikehold av Sliskeslippen

07

Videreføre kurs, Fenderkurs

Styret

09

Arrangere Kulturminnedagen (20 års jubileum)

Styret

10

Opptre som Høringsinstans for Asker kommune

Styret

11

Avholde årsmøte 2020

Styret

12

Gjennomføre 5 styremøter

Styret

13

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

Asgeir

14

Oppdatere informasjon på vegg ved slippen

Styret

15

Nærsnes kystkultursenter, inkludert nytt havnekontor

16

Arrangere sommeravslutning og juleavslutning.

Anne,
Knut,
Asgeir
Styret,
Anne

17

Sikre vinteropplag på sliskeslippen

Lars

18

Arrangere ny tur med kystlaget

Styret

19

Innkjøp av nødvendig dugnadsverktøy

Knut

20

Delta på Strandryddedagen

21

Utvide tilbud til barn og ungdom

Styret

22

«Fra fjord til bord» - torsketungeaften, makrellaften?

Styret

23

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

Styret

24

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

Styret

25

Styrke samarbeid med andre foreninger

Frank

26

Dokumentasjon av historien – det lages lokalhistorie i wikipedia

Vicktor

BUDSJETT 2021

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.

200 000
24 000
23 000
500
0
15 000

Sum inntekter

262 500

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.

200 000
7 500
3 000
15 000
2 500
2 000
2 000
500
10 000
15 000

Sum kostnader

257 500

Resultat

5 000

Resultat uten Isstabel prosjekt

5 000

Valgkomiteens innstilling
Verv

Navn

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

2 år
2 år
1 år
2 år
2 år
1 år
2 år

Gjenvalg
Gjenvalg
Ikke på valg
Gjenvalg
Gjenvalg
Ikke på valg
Gjenvalg

Valgkomité
Valgkomité
Revisor

Erik Johansen
Jonny Nikolaisen
Karin Buberg

2 år
1 år igjen
2 år

Gjenvalg
Ikke på valg
Gjenvalg

04.03.2021 Valgkomiteen
Erik Johansen og Jonny Nikolaisen

Antall år igjen av
verv

Kommentar

REFERAT FRA ORDINÆRT ÅRSMØTE I NÆRSNES KYSTLAG
Tid: Torsdag 18.11.2021
Sted: Havnekontoret til kystlaget
Styreleder Knut M. Myrvold åpnet møte og ønsket alle velkommen til kystlagets
årsmøte på Havnekontoret. Han overlot deretter ordet til Asgeir K. Svendsen som
gjennomgikk de enkelte saker på dagsorden, på både en effektiv og informativ måte.
I alt talte årsmøte denne gang 12 deltakere.

REFERAT
1. Valg av ordstyrer og referent
Asgeir K. Svendsen ble valgt til ordstyrer og Lars Kvande ble valgt til referent.
2. Godkjenning av innkalling og saksliste
Innkalling var på forhånd distribuert til alle medlemmer (pr. e-post, nettsider og på
Facebook). Innkalling og saksliste ble godkjent. Møte ble lovlig satt.
3. Styrets årsberetning for 2020
Styrets årsberetning ble gjennomgått og godkjent.
4. Regnskap for 2020
Regnskapet for Nærsnes kystlag ble presentert muntlig ved Asgeir (oppdatert versjon
legges ved årsberetningen). Det var ingen innvendinger til regnskapet, som ble
godkjent som fremlagt. Revisor bemerket (pr. sms) at hun var meget godt fornøyd med
den måten regnskapet for 2020 er ført på, - «Alt stemmer på øre»
5. Arbeidsplan for 2021
Asgeir gjennomgikk arbeidsplanen for 2021. Denne planen gjennomgås i alle
styremøter for å sikre kontinuitet og oppfølging i styrearbeidet. Arbeidsplanen ble
godkjent med noen få kommentarer. En revidert plan vil bli utarbeidet.

6. Budsjett for 2021
Asgeir gjennomgikk forslag til budsjett for 2021. Budsjett ble godkjent.
7. Valg av styre, valgkomite og revisor
Styrets sammensetning ble som foreslått av valgkomiteen.

8. Innkomne forslag
Ingen forslag innkommet.
Nærsnes, 18.11.2021
Styret i Nærsnes kystlag: Knut Magnus Myrvold, Anne Efjestad, Lars Kvande, Frank
Nicolaysen, Asgeir K. Svendsen, Victor Iversen, Rune Jørgensen

