Lederens månedsbrev – februar 2019
Til medlemmene i Langesundsfjorden kystlag
Det er allerede vårfornemmelser i luften, og vi har begynt å lette litt på båtpresenninger og
er litt i gang med vårlige sysler.
Årsmøtet 2019 er vel gjennomført. Vi bygger videre på det grunnlaget som er lagt fra før.
Innsatsen har vært stor også i 2018, og det har vært et spennende år hvor mange av de mål
som ble satt opp i vårt handlingsprogram 2018‐2021 er blitt innfridd.
Dette er en oppsummering av de største aktivitetene i kystlaget for januar måned.
1. Tangsnellene
Den 12. februar hadde Tangsnellene årsmøte kombinert med steking av fiskekaker. Elisabeth fortsetter
som leder for gruppen. En egen årsberetning er sendt ut.

Her er Elisabeth og Eva i sving med å lage fiskefarse og steking av fiskekaker

2. Temaaften 25. februar
Tema denne gangen var «Alternativt kystkultursenter». En gruppe i kystlaget har siden desember
jobbet med et alternativ til det nye planlagte kystkultursenteret HORISONT som kommunestyret nå
har skrinlagt. Gruppen mener at det er mulig å få til et kystkultursenter basert på det autentiske
miljøet som kystlaget disponerer i dag. Vi vil presentere vårt forslag til administrasjonen i
kommunen, politikere, mulige samarbeidspartnere etc.

3. Kulturminner på Langøya
Kystlaget startet for en måned siden fjerning av busker og kratt rundt ruinene fra tidligere
Langesundsfjordens Bugserselskaps kontor på Langøya. Vi har også fått tillatelse av kommunen til å
felle noen furutrær i og rundt ruinene som skal benyttes til sittebenker i området. Hele området var
gjengrodd av busker og kratt. Vi ønsker å få frem dette kulturminnet og vise historien om hva som
har vært her tidligere.

Kontoret til Langesundsfjordens Bugserselskap til høyre i bildet over.

Langesundsfjordens Bugserselskap hadde 4 slepebåter som var stasjonert på Langøya. Storegut,
Tordenskjold, Thorsberg og Kolbjørn.

4. Årsmøte i Langesundsfjorden kystlag
Årsmøte ble avholdt 26 februar. Ca. 40 personer var tilstede, noe som er veldig bra. En stor takk til
Dag Holmer som ledet oss gjennom årsmøtet og Per Magne Berget som tok referatet.
Årsberetningen ble godkjent med noen mindre tilføyinger. Regnskapet ble gjennomgått og godkjent.
Det samme med handlingsprogram og budsjett. Det var ikke kommet inn noen forslag til årsmøtet.
Det nye styret:

Medlemmer som gikk ut av styret ble takket av
med blomster. Fra venstre Bjørg Skaugen (leder
av valgkomiteen), Thorbjørn Aamaas
(styremedlem), Ulf Wold Johnsen (revisor),
Audun Skaar (varamedlem) og Trygve Kristensen
(varamedlem)

Etter selve årsmøtet var det samling i
tømmerstua, hvor det ble servert brun lapskaus
med nogo attåt.
Kystlagets leder fikk overrakt en gave fra Tor
Ragnar Ness, en av våre nye medlemmer, et
dosete med speil som han kalte «skitt la gå».

5. Modellbåtlaget
Atle Vemren er snart klar med sin mye modellbåt som er gjort på rekordtid.

6. Kystkulturuka
Prosjektgruppa er i full sving ledet av Ingrid Berget. Forberedelsene er godt i gang. Vi har fått støtte
av Bamble kommune på kr.25.000. Dette er 5000 mer enn i 2018. Vi har også søkt Fylkeskommunen
om støtte på kr.50.000.
Noe av programmet begynner å bli klart. Bl.a. kommer Pråm og Sill på Fyrets Dag. Kulturskolen er
med oss på Kystkulturdagen, og barnehagen blir med oss i år også.

7. Diverse
Småbåtlaget jobber på Langøya med vaprammen. Koggen Hvalen får forsterkning i baugen, da deler
av forstevnen var blitt råtten.
St. Helena visegruppe er i full gang med forberedelser til vise‐ og allsangaften 28.3 og til Kystkultukas
viseaften i båtbyggeriet på Langøya 13.6.
Diverse småjobber gjøres på RS2. Det begynner å bli god temperatur under presenningen nå, og
dersom dette været fortsetter, kan nok vårpussen starte tidlig.
Innredning av loftet i fiskerhuset fortsetter. Her vil det bli fire sengeplasser.
Motorlaget har demontert en 10hk Trygg stasjonærmotor. Den har nå fått et strøk maling.

8. Hva skjer?
Noen av de kommende aktiviteter i mars måned




12 mars: Temamøte ‐ Tangsnellene har invitert Roger Normann til å fortelle om Tollboden.
Invitasjon blir sendt ut til alle medlemmer
13. mars: Årsmøte i Brukerutvalget på Langøytangen
28. mars: Vise‐ og allsangaften i Tollpakkboden. Invitasjon blir sendt ut.

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

