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LEDEREN HAR ORDET 
 
Årsmøtetid og forberedelser til neste båtsesong 
Den 18. mars 2014 gjennomføres årets årsmøte i båtforeningen. Som du vil se av 

dette nummer av Dreggen er båtforeningen å anse som en liten bedrift både hva 

gjelder kroner og øre og hva gjelder aktivitetsnivå.  

For å få ett innblikk i hva båtforeningens virksomhet går ut på vil jeg oppfordre alle til 

å lese gjennom både rapporter og regnskapstall.  

Årets regnskap viser at vi har en sunn og kontrollert økonomi som har tålt store løft 

både i forhold til investering i nye brygger de siste årene og Dagmars herjinger for to 

år siden.  

På båtplassfronten har vi ved årsskiftet 23 ledige plasser mot 9 stk sist år. Dette er så 

høyt at vi må gjøre noe med det. Styret foreslår følgelig å åpne for at også 

innbyggere i nabokommuner kan bli medlemmer.  

Årsmøtet som gjennomføres i mars vil ha de tradisjonelle tema, i tillegg må vi justere 

vedtektene slik at disse tilfredsstiller myndighetskrav til veldedige organisasjoner.  

Jeg vil benytte anledningen til å takke for meg som leder etter to år i rollen. Det har 

vært lærerikt, samtidig som det har krevet sitt. Jeg vil også takke mine styrekolleger 

som har hjulpet meg med å forstå organisasjonen og foreningen på en god måte. 

Foreningen skal være glade for den kontinuitet som ligger i dagens styre, uten 

kontinuitetsbærerne hadde det ikke vært enkelt å sitte i styret 

 

For øvrig er det tid for å begynne å planlegge neste båtsesong, flere har allerede 

bestilt opptak på slippen så det er bare å hive seg rundt. Selv har jeg en båt som 

stikker for dypt så vi tar den til Selfa eller på Kongensvoll når påsken nærmer seg.   

Jeg vil ønske alle en utmerket vår når den nå nærmer seg.  

Med båt/seilerhilsen 

 

Kai Stephansen  
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AGENDA, STYRETS RAPPPORT OG FRA REGNSKAPSFØREREN 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 
 



6 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Årsrapport(
Styret(i(Malvik(Båtforening(2013.(

Styret(har(bestått(av(:(

Leder:(( ( ( ( Kai(Stephansen(

Sekretær:((((((((((((((( ( ( Morten(Wiig(

Økonomiansvarlig:(((((((((((((((( (( Stig(Ove(Kvalsund(

Leder(Dugnadskomiteen:(((( ( Malvin(Bjorøy(

Leder(Havnekomiteen:( ( Knut(Lervik(

Leder(Hus(og(Arrang.kom:(((( Jostein(Nicolaisen(

Leder(Opplagskomiteen:( ( Tore(Klefstad(

Leder(Slipp(og(Dieselkom:( ( Aage(Fevaag(

Leder(Båthallkomiteen:( (( Per(Sverre(Vik(

Dreggen/redaktør:((( ( ( Per(J.(Haukeberg((Observatør)(

(

1. Styret(har(i(2013(avholdt(7(styremøter(og((2(styremøter(hittil(i(2014.(
(

2. Året(har(ikke(medført(store(investeringer,(men(har(i(større(grad(vært(et(år(med(
normal(oppfølging(av(anlegget.(Foreningen(har(fått(oppgradert(uteområdet(med(
beplantning,(vi(brukte(en(god(del(midler(på(steinfylling(og(sikring(mot(nye(
stormer(og(vi(er(i(gang(med(oppgradering(av(plattingen(foran(båthuset(og(
planlegger(bygging(av(en(levegg(med(litt(tak(slik(at(bruksområdet(utvides.(Her(må(
man(få(tegnet(planene(før(dugnadssesongen(igangsettes.(Samlet(sett(er(anlegget(i(
bedre(stand(enn(noen(gang.(
(

3. De(neste(årene(vil(gi(oss(utfordringer(knyttet(til(mulig(kreosotopprydding(under(
båthallen(med(mulig(behov(for(hel(eller(delvis(riving(av(hallen.(Vi(håper(dette(blir(
gjort(på(en(skånsommåte(for(driften.(Erverv(av(det(areal(vi(benytter(står(fortsatt(
på(listen(over(høyt(prioriterte(oppgaver,(foreløpig(har(ikke(jernbaneverket(vært(
villige(til(å(snakke(om(saken.(
(

4. Levegg(på(opplagsplassen(som(ble(montert,(mot(vest(og(nord,(og(har(fungert(
utmerket(under(de(vindkulene(vi(har(hatt(i(fjorårets(vinter(og(denne(vinteren.(
(

5. Opplagsplassen(fungerer(bra(etter(at(kontroll(av(virksomheten(er(skjerpet.((
Noen(båteiere(har(fått(pålegg(om(bedre(sikring/understøtting(av(båtene(og(andre(
fikk(pålegg(om(bedre(rydding(rundt(båten.(Merking(av(farlige(utstikk((drag(på(
hengere/støttestag)(er(gjennomført(som(en(del(av(HMS(arbeidet.(
( (



(

6. Andre(arbeidsoppgaver(for(styret(i(det(foregående(arbeidsår(har(vært(:((
a. Fjerning(av(sunkne(båter.(
b. Ekskludering(av(1(medlem.(
c. Medlemmer(som(ikke(betaler.((
d. Org.(arbeid(med(havna(generelt,(hallen(og(vinterligge,(opplagsplass.(
e. Innhente(pristilbud(på(brygger(og(tilbehør(og(annet.(
f. Pluss(masse(annet(både(store(og(små(ting.((

(
Styret(takker(alle(medlemmer(for(den(store(dugnadsinnsatsen(også(2013(bød(på.((

Forslag(fra(styret(for(2014(står(i(saksliste(for(årsmøtet(som(blir(utlevert(på(møtet.(

(

Kai(Stephansen,(leder( ( ( ( ( Morten(Wiig,(sekretær(

(
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ÅRSRAPPORT FRA HUS OG ARRANGEMENTSKOMITEEN 2013 
Komiteen har bestått av Jostein Nikolaisen, leder, Arve Hepsø og Geir Engesbak. 

Det har vært 34 utleieforhold av huset i 2013, som har gått bra. Ordnet med julelunch 

for pensjonistene i desember. Det er utført kaffeservering på 16 dugnadskvelder.  

Søndagskafeen var åpen i påskedagene noe som viste seg å være populært. 

 
Jostein Nikolaisen 
(sign) 

 

 
+47 951 59 944 

Vestre Kanalkai 19 

7010 Trondheim 

petter@maritimtkompani.no 

www.maritimtkompani.no 

 
 

ÅRSRAPPORT FRA DUGNADSKOMITEEN 2013 
Komiteen har bestått av følgende: 

Malvin Bjorøy leder 

Roald Lund 

Øyvind Halvorsen ansvarlig for alt elektrisk arbeid 

Torbjørn Næss 

Knut Magne Fagerjord 

Frode Sivertsen 

Knut L. Svingen 

Tore Paulsen 

mailto:john@maritimtkompani.no
http://www.maritimtkompani.no/
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Antallet medlemmer i komiteen ble redusert til 8 personer for 2013. Dette har 

resultert i at hvert av medlemmene var satt opp til å være tilstede på 5 

dugnadsdager, noe som muligens bør reduseres for de neste årene.  

 

Det var et sterkt varierende antall personer tilstede på de forskjellige dugnadene, fra 

34 en av dagene i mai da det ble utlevert nøkler, til 4 personer et par ganger 

sensommer/høst, når en ser bort fra forskjellige medlemmer fra andre komiteer som 

Slipp og disel, Havnekomiteen, Båthall etc. som var tilstede på dugnadsdagene. Det 

sier seg selv at når det kun kommer 4 personer på en dugnad, og 2 av disse må ta 

seg av kaffe og vaffel laging, noe som er overtørt til dugnadsgjengen for 2013, så blir 

det ikke utført mye dugnadsarbeid de dagene. 

 

Totalt var det 82 personer som ikke stilte på noen dugnader i 2013 mens 24 personer 

stilte en dag.  

 

Det var totalt 17 dugnader i 2013 sesongen noe som gir totalt 385 utførte 

dugnaskvelder når en inkluderer personer fra andre kommiteer som var tilstede på 

dugnadskveldene, mens 188 kvelder ikke er tatt. Dette gir et gjennomsnitt på 22 

personer tilstede pr dugnadskveld. Denne statistikken gir et feilt bilde da en rekke 

personer var tilstede langt mer enn 2 dager. Det har også i år vært en fin 

arbeidsinnsats på dugnadene. Det var totalt 83 punkter på dugnadslisten for 2013 

når en tar inn elektrisitetsarbeidet, men utelater arbeid som var satt opp for 

«Knokkelloftet». Av dette var det 8 punkter som ikke ble utført  

 

Det sosiale med vafler og kaffe/te er også viktig så takk til de som møtte opp til 

dugnad og fikk dette oppdraget. Foruten arbeidet utført på dugnadsdagene har 

gjengen  fra  ”Knokkelloftet”  samt  ”elektrikker  gjengen”  utført  mye  arbeid.  Det  er  klart  

at dugnadsarbeidet samt arbeidet utført av de to partene nevnt ovenfor har spart 

foreningen for store summer, så en takk til alle. 

 

Som nevnt ovenfor ble ca. 75 prosjekt med smått og stort utført i løpet av sesongen. 

Jeg skal ikke gå gjennom alle her, men kun nevner noen av de største/mest 

tidskrevende. 
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I forbindelse med montering av de nye utliggerne som ble kjøpt inn i 2012 ble flere 

utliggere fra D brygga flyttet til E brygga samt at nye utliggere ble montert på D 

brygga. Gjestebrygga ble forlenget med 4 seksjoner slik at en nå har et større antall 

plasser å tilby til gjester. En annen stor jobb var å få satt opp elektriske søyler på B 

brygga, E brygga og Gjestebrygga. Til slutt vil jeg nevne utvidelsen av plattingen 

utenfor Båthuset samt tilplantingen av forskjellige arealer. Det sistnevnte ble ikke 

utført av dugnadsgjengen men av et gartneri. Det ville vært umulig å få dette utført av 

dugnadsgjengen pga. mangel på folk/tid. 

Gjengen fra Knokkelloftet la ut flere nye lodd i løpet av sesongen. Noen flere må 

legges ut i 2014 sesongen for å erstatte noen gamle som ikke virker tilfredsstillende. 

Det er svært ønskelig at yngre medlemme er med på dette slik at vi har medlemmer 

som kan utføre slikt i fremtiden. 

Et annet prosjekt som var tidskrevende var oppstramming av alle fortøyningstauene 

for de forskjellige bryggene. Dette er noe som bør gjøres hver sesong da tauene som 

brukes strekkes relativt mye i løpet av et år. 

 

Jeg vil takke alle og enhver for fin innsats i 2013 

 

Malvin Bjorøy  

Leder Dugnadskomiteen 

 
ÅRSRAPPORT  FRA  BÅTHALLKOMITE  2013 
Komiteen har bestått av: 

Per Vik                    Leder hallkomite 

Rolf Hanssen          Medlem 

Egil Gunnestad       Medlem 

HALLEN 
Representant fra Hallkomite har møtt ved samtlige dugnader i 2013 

I alt syv båter i vinteropplag, samtlige på gulvet. 

 En plass ledig for eventuelle reparasjoner. 

En reol er tilpasset lagring av tauverk, mens to reoler benyttes til oppbevaring av 

stillaser samt en rulleport. Disse kan flyttes dersom behov.  
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Før neste års vinterlagring bør interesserte båteiere registrere seg på en 

søknadsliste med søknadsfrist. Dersom for mange søkere avgjøres plass ved 

loddtrekning. 

Det bør diskuteres om tildelt plass skal være bindende.  
Før neste års vinteropplag må det avklares om hallen helt eller delvis skal 

demonteres grunnet påstått gjenværende kreosot i grunnen.  

Stillas med diverse stålrør og stålmaterialer er flyttet til østsiden av hallen hvor dette 

oppbevares inntil videre. 

 

 STÅLCONTAINER  
Containeren er flyttet ca 4 meter ut fra hallens nordside for bedre utnyttelse av plass 

mellom hall og container. Containeren inneholder stillas (delvis privat) samt noe 

utstyr til bryggene. På taket av containeren er det plassert fire trosser for midlertidig 

oppbevaring. 

 
BRAKKA 
Detter er den gamle elektrikerbrakka som har vært flyttet rundt på området, og til slutt 

plassert på østsiden av hallen. 

Den har fått tilkoplet strøm, og benyttes til oppbevaring av utstyr og varer som ikke 

tåler kulde. 

Brakka er inndelt i to rom, hvorav det ene rommet kan disponeres av båteiere som 

f.eks. har båt til reparasjon. 

Taket ble fornyet siste høst, og gulvet vil bli reparert når dugnadene starter. 

 

RORBUA  
Inneholder to nødlensepumper, sykebåre, brannslukkingsapparater, vinkelsliper, øks, 

førstehjelpsutstyr, stige, skjøteledning, diverse fendere og tauverk. 

Om vinteren oppbevares pumpene i brakka ved hallen. (benytt nøkkel nr.78 som 

ligger i vaktbua) 

Brannslukkingsapparater kontrollert (ettersett). 
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VAKTBUA 
Foruten hjertestarter og førstehjelpsutstyr  inneholder vaktbua vaktliste for året og 

vaktprotokoll samt redningsvest og ispigger. 

 

DIVERSE 
Hjullasteren bør gjennomgå  servise (overhaling) i løpet av året. 
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ÅRSRAPPORT FRA OPPLAGSKOMITEEN2013 
Komiteen har bestått av: 

Tore Klefstad, leder 

Erling Lindgjerdet 

Torbjørn Kalland 

Jan Inge Fjørtoft 

 

Første utsett ble arrangert lørdag 27. april 

Andre utsett ble arrangert lørdag 11. mai 

Det ble satt ut 14 båter med kranbil. 

 

Første opptak ble arrangert lørdag 21.sept 

Andre opptak ble arrangert lørdag 5.okt 

Det ble tatt opp 14 båter med kranbil. 

 

Begge utsett og opptak ble utført uten uhell  

 

Tore Klefstad, leder 

 
ÅRSRAPPORT FRA "KJØP/ SALG BÅTPLASSER" 2013. 
Kjøp / salg. 

Solgte båtplasser                          :      20 stk 

Byttet båtplass egne medlemmer  :    11 stk. 

Utleid  båtplass                              :      13 stk. 

 

Ledige båtplasser pr. desember 2013: 
 
2,5 meters bredde / 6 meters utligger        :  1 stk 

3,0 meters bredde / 6 meters utligger        :  2 stk 

2,5 meters bredde / 8 meters utligger        :  3 stk. 

3,0 meters bredde / 8 meters utligger        :  6 stk. 

3,5 meters bredde / 8 meters utligger        :  4 stk 
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Disse 16 plassene representerer en salgsverdi på kr. 388.000   

 

Vi har pr. desember 7 båtplasser som leies ut. Salgsverdien av disse plassene er  

kr. 131.500. Men her har vi leieinntekter på kr. 19.500 pluss verdi som tilsvarer  

medlemskontingent ,  ca. kr.2.300. I desember 2012, hadde vi 8 ledige båtplasser, 

med salgsverdi kr. 203.000. 

 

Vi har flere ledige båtplasser enn ønskelig, men da vi i 2012 kjøpte inn  

noen flere gangutliggere og bommer enn det vi da hadde bruk for, var vi 

innforstått med at vi ville få noen flere ledige båtplasser en periode. 

Det er også greit å ha ledig båtplass å tilby når vi får nytt medlem som vil 

kjøpe båtplass. Vi har i 2013 praktisk talt ikke hatt ventetid på båtplass. 

Ønsker fra egne medlemmer om skifte av båtplass har ikke hatt nevneverdig  

ventetid. 

Jeg anbefaler at vi ikke åpner for salg av båtplasser til personer utenfra kommunen. 

 

Oppfølging av båter som ligger på gjestebrygga ligger også under mitt 

ansvarsområde. 

Gjestehavna har vært godt besøkt i 2013 og vi har hatt bra leieinntekt herfra.  

Se regnskap for 2013. 

Er en god del arbeid å følge opp disse leiebåtene og få inn leieinntektene.                      

 

Knut Lervik 

 

ÅRSRAPPORT FRA SLIPP OG DIESELKOMITEEN FOR 2013 
Komiteens medlemmer i 2013 har vært: 

Helge Sveian 

Trond Arvid Murbrekk 

Halvord Teigen 

Jan Georg Langset 

Aage M. Fevaag, leder 
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Det  er i 2013 slippsatt 42 båter. I samme periode er det solgt 8997,41 liter diesel.  
På hjullasteren er det fylt 413, 99 liter. 

Det er betalt for 51 båter på utsettrampa og 96 døgn på gjestebrygga.  På slippen er 
det montert ny blokk og vogna har blitt vedlikeholdt etter gjeldende instruks.  

TAKK FOR GODT SAMARBEID I 2013.  

HOMMELVIK 06.01.2014 

FOR SLIPP OG DIESELKOMITEEN 

AAGE M.FEVAAG 

 

 

 

 

 

ÅRSRAPPORT FRA REDAKSJONSKOMITEEN FOR DREGGEN 2013 
Komiteen har bestått av følgende: 

Sven Morten Hesjevik, medlem 

Rolf Herbert Hanssen, medlem 

Kjell J.W. Nygård, medlem med ansvar for annonser 

Per Haukeberg, redaktør 
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Det har i 2013 vært avholdt 19 uformelle møter på søndager i forbindelse med 

kaffesalget i båthuset, samt et julebord. Dette har resultert i at Dreggen har kommet 

ut med fire -4- nummer etter tidsplanen. 

Stofftilfanget fra båtforeningens medlemmer utenfor redaksjonskomiteen er fortsatt 

for lavt, selv om det var bedre i 2013 enn året før. 

 

Hommelvik 13.01. 2013 

Per Haukeberg 

Red. 

 

TEMAKVELD MED SELFA 
Mandag 20.01 kom Selfa på besøk og kåseriet for 20 interesserte medlemmer. Fra 

Selfa møtte tre representanter  med stor faglig kompetanse på plast og plastbåter. 

Daglig leder Erik Ianssen og siv.ing Eilertsen kåserte interessant om plastbåters 

vedlikehold og reparasjon. Reparasjon av små og store skader var et tema som ble 

viet stor oppmerksomhet. 

 

Siv. Ing. Eilertsen foredro om osmose eller plastpest, og forklarte teorien bak dette på 

en enkel og grei måte. Det er de vannløselige stoffer i glassfiberen som forårsaker 

osmose. Hydrolyse er en nedbrytningsprosess av polyesteren som er forårsaket av 

vann. Små forurensningen i glassfiberen kan forårsake at polyesteren brytes ned. 

Dette må man være klar over når man skal reparere skade selv. Det er viktig med 

renslighet i arbeidet. 

En generell god regel for opptaksfrekvens er at båten tas opp for vinteropplag hvert 

tredje år. Eilertsen er ikke helt sikker om denne «reglelen» er gyldig, men har selv 

valgt å forholde seg til den. Frostsprenging i skroget vil ikke forekomme med mindre 

vannet er samlet i lommer med en viss størrelse.  

Kvelden ga en god faglig informasjon om stoffet de aller fleste båter i havna er laget 

av. 
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TEMAKVELD MED SKIPS- OG FISKERIUTSTYR 
8 interesserte var møtt opp til temakveld den 10.02. for å høre hvilke tilbud Skibs- og 

fiskeriutstyr kunne tilby 

medlemmer fra MBF. Fra firmaet 

møtte Rolf Wettergren og Sølve 

Kristiansen som fortalte om et 

stort produktspekter som de 

kunne tilby. Noe selges over disk 

i Fjordgata men omsetningen er 

økende i nettbutikken. 

Medlemmer i MBF vil oppnå 

rabatt ved kjøp. Størrelsen på 

rabatten avhenger av hvilken 

vare som handles  og at du kan framvise gyldig medlemskort fra MBF.  

Medlemskortet finner du klistret inn på fakturaen du mottar. 

x Fiskeutstyr, garn, ruser, teiner og liner: -15% 

x Watski båtutstyr (bestilles via «Ship to store»): -10% 

x Musto / Helly Hansen seilklær, Sebago sko/støvler: -15% 

x Alle andre varer: -10% men det gis ikke rabatt på tilbudsvarer og båt/motor. 

Fra elektronikk dreide praten over på fiske og fangst. Gutta fra byen fortalte om 

kveitefiske i Trondheimsfjorden og at kveitefisket er i framgang. Gode plasser er 

utenfor Trolla, rundt Munkholmen, på utsiden av Tautra. Det finnes sikkert andre 

plasser også som de ikke ville røpe. Kjell serverte kaffe og vi hadde en hyggelig 

kveld og lover at temaet fiske vil bli tatt opp på en senere temakveld. 

 

FORSIDEBILDET 
Stine Sveian Kyllo har bidratt med  framsidebildet i dette nummeret av Dreggen.  Hun 

er 28 år, datter av Bjørg og  Helge Sveian (medlemmer i MBF) og oppvokst i 

Solbakken der hun bor også i dag. Stine er jenta bak siden «Stines fotogleder» og 

har dette foreløpig som hobby. Dreggen takker for bidraget. 

Interesserte  medlemmer sjekker utstyret (Foto: Per H) 
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STRØMFORBRUK PR. 01. MARS 2014 
Har du brukt strøm, må du huske å rapportere dette inn til kasserer. 

Dette må gjøres senest 15.03.14, dersom det skal bli med på fakturering av 

medlemsavgifter i slutten av mars. 

Rapporteringen kan gjøres på følgende måte: 

Via e-post: stig.ove.kvalsund@online.no 

Via sms: 916 72219 

 

 

VISSTE DU DETTE OM KVEITE? 
Kveite eller atlantisk kveite 
(Hippoglossus hippoglossus) 

tilhører gruppa kveiter og er en 

flat beinfisk i flyndrefamilien. 

Arten står oppført som truet på 

IUCNs rødliste fra 1996, men i 

Norge ble den etter 2006 

nedgradert fra nær truet til livskraftig på nasjonal rødliste for 2010, fordi den 

nasjonale bestanden er økende. Kveitas nærmeste slektning er stillehavskveite, som 

x-apple-data-detectors://1/
x-apple-data-detectors://2/
mailto:stig.ove.kvalsund@online.no
tel:916%2072219
http://no.wikipedia.org/wiki/Norge
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tilhører samme biologiske slekt og henimot kan anta tilsvarende dimensjoner.  Kilde: 

Wikipedia.   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 





Funksjon Navn Telefon Epost.

Leder: Kai Stephansen 41616077 stephansen@advstrand.no

Sekretær: Morten Wiig 91566140 morten.wiig@gmail.com

Økonomiansvarlig: Stig-Ove Kvalsund 91672219 stig.ove.kvalsund@online.no

Leder Havnekom: Knut Lervik 93281000 knut.ler@online.no

Leder Båthallkom: Per Sverre Vik 90610353 p.svevik@gmail.com

Leder Slipp/dieselk: Aage Fevaag 45261823 m-fevaag@loqal.no

Leder Opplagskom: Tore Klefstad 90546622 toreseil@ntebb.no

Leder Dugnadskom: Malvin Bjorøy 90578607 bjoroy.m@gmail.com

Leder Hus/arr. Kom: Jostein Nikolaisen 90605772 jostein.nikolaisen@outlook.com

Utleie klubbhuset: Jostein Nikolaisen 90605772 jostein.nikolaisen@outlook.com

Salg/kjøp båtplasser: Knut Lervik 93281000 knut.ler@online.no

Redaksjonsutvalg: Per Haukeberg 97116959 perhaukeberg@gmail.com

Web-ansvarlig: Morten Wiig 91566140 morten.wiig@gmail.com
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