Lederens månedsbrev – januar 2019
Til medlemmene i Langesundsfjorden kystlag
Da er vi i gang med et nytt år og nye utfordringer. Vi støtter Kragerø kystlag sin plakat over
døra på riggerbua i Tallakshavn som sier:

Vi fortsetter der vi slapp i 2018, og snart settes nye prosjekter i gang. Arbeidet på
maskinhuset på Langøytangen og fiskerhuset i Langesund er i god gjenge.
Årsmøteforberedelsene er godt i gang, og alt skal være klart til utsendelse en uke før
årsmøtet som er 26.februar.
Dette er oppsummering av de største aktivitetene i kystlaget for januar måned.
1. Tangsnellene
Gulvet i den lille stua i Tollboden far fått en skikkelig omgang med grønnsåpe og skurekost. Nå
skinner det. Gulvet i storstua blir tatt senere. Stor takk til Elisabeth og Eva. Bildet i midten er før og
etter vask.

2. Årsmøte i Telemark Kystlag
Årsmøte i Telemark Kystlag ble avholdt 23.januar i Langesundsfjordens lokaler i Tollpakkboden. På
dette årsmøtet ble det endelig besluttet å legge ned ett av de eldste kystlagene i landet. På årsmøtet
i 2018 ble det forsøkt å holde foreningen i gang, men det gikk ikke. Telemark Kystlag er visstnok det
5. eldste kystlaget, og flere av dagens medlemmer i Langesundsfjorden Kystlag har også vært

medlemmer der. Det oppfordres til alle medlemmer i Telemark Kystlag som ikke er knyttet til et
annet lokallag, som f.eks. Langesundsfjorden Kystlag og Kragerø Kystlag, om overføring til ett av disse
lagene.

3. Årsmøte i RS2 sameie
Årsmøte ble avholdt 30. januar i Tollpakkboden. 8 fra sameiestyret deltok samt revisor. Årsmelding
for 2018 ble gjennomgått. Det har vært omfattende arbeid på skøyta i 2018. Gir til motor er byttet,
skroggjennomføringer skiftet etc. Dette har ført til overskridelse av budsjett, men man har en
«buffer» som nå er blitt noe mindre. Denne ble etablert for å ta uforutsette hendelser. Det er ingen
større investeringer forutsatt i 2019, og det er budsjettert med en oppbygging av «bufferen». Det ble
oppfordret til å søke om støtte til mindre prosjekter som 1) fornyelse av gammelt tauverk, 2)
fornyelse av en del redningsvester m/logo (kystlaget + evt. Bank), 3) Fornyelse av forbruksbatterier
når dette trengs og 4) Profilerings‐ og gaveartikler som T‐skjorter eller andre gaveartikler med RS2
logo + sponsors logo etc.
Årsmelding, regnskap og budsjett ble godkjent. Finn Flogstad fortsetter som sameiets leder.

4. Langøytangen fyr
Arbeid med maskinhuset fortsetter selv
om det er vinter med snø og kulde.
Selve maskinrommet er nå ferdig malt
med grunning og 2 malingsstrøk. Det
gjenstår kun maling av 2 mindre rom.
Målet er å ha maskinhuset klart til
visning på fyrets dag 9.juni. Et toalett vil
bli innmontert i det såkalte
«batterirommet». Det vil være et
elektrisk forbrenningstoalett.
I tillegg til arbeid på maskinhuset gjøres
det forefallende arbeid på
Fyrmesterboligen og Fyrtårnbygget

En trofast gjeng tar en pust i bakken.

5. Fiskerhuset
Denne måneden er det arbeid på loftet som foregår. Det gjøres klart til isolering og kledning av tak
og vegger innvendig. Deretter vil det bli bygget 4 senger for overnatting. Dette er fint innearbeid på
vinteren.

6. Årsmøte i Langesundsfjorden kystlag
Forberedelsene til årsmøtet som er 26.februar kl.18.30 er i full gang. Innkallingen er sendt ut, siste
finpuss gjøres på årsmeldingen, regnskapet er klart for revisors gjennomgang og forslag til budsjett er
utarbeidet. Valgkomiteen er også i gang med sitt arbeid. En gjennomgang av alle årsmøtepapirer vil
bli gjort i styremøte 5. februar.
Etter årsmøtet blir det årsfest med enkel servering.
Meny: Brun lapskaus
Pris:
Kr.150 inkl. 0,5 liter øl eller mineralvann
Påmelding til festen innen 20.2 til Per Magne på email pemaberget@outlook.com

7. Huslaget
Det klargjøres for mer lagerplass i Tollboden 1.etg. Diverse kott og et mindre rom har fått hyller, og
reoler vi bli innplassert for mer lagerplass til kystlagets eiendeler. Det vil også være en liten
kontorplass i forbindelse med kystlagets arkiv.

8. Motorlaget
Arbeid med Ånesenmotor og oppussing av dampmaskin er påbegynt. På bilde nedenfor er Oddvar
Sørensen i sving med å sette inn helicoil i ødelagte gjenger. Det er nå like før montering av de
forskjellige delene kan begynne.

9. Modellbåtlaget
Det er blitt skikkelig fart i
modellbåtbyggingen. 3‐4
medlemmer har prosjekter på gang.
Atle og Gisle Vemren studerer
modellen som er påbegynt av Arve
Skreosen. Hva dette skal bli får vi se
etter hvert.

10. Kragerø kystlag
Langesundsfjorden kystlag var invitert til Kragerø kystlags innvielse av nye lokaliteter i Tallakshavn
lørdag 26.januar. 4 medlemmer stilte fra oss. Bygget er fra midten av 1800 tallet og er det eneste
som står igjen etter seilskutetiden. Det er mye å gjøre før bygget er ferdig restaurert. Blant annet må
det ny fundamentering til. Blomster ble overlevert fra Langesundsfjorden Kystlag. Vi gratulerer igjen
Kragerø kystlag med eget bygg som de har kjøpt og betalt. Denne saken har de jobbet med i 10 år, og
endelig lyktes de. Dette vil bli det fremtidige kystkulturhuset i Kragerø. De har fått støtte fra Kragerø
Kommune på kr.2,2 mill. og kr.800.000 fra andre stiftelser.

Kragerø kystlags leder Mick Travis og ordfører Jone Blikra i samtale

11. Diverse
Det er avholdt møte med kommunen i forbindelse med nye toaletter på Langøya og plassering av
Fiskerhuset.
Kystlaget mener at det må være mulig å få til et kystkultursenter i Langesund uten det planlagte
«Horisont». Kystlaget arbeider med denne saken, og vi vil fremme et forslag om dette til kommunen.

Med vennlig hilsen
Jan‐Olav Kvitnes
Leder Langesundsfjorden kystlag
Mob.: 97466410
Email.: jkvitnes@online.no

