Lederens månedsbrev – november 2019
Til medlemmene i Langesundsfjorden kystlag
Mørketida er over oss, men det er ikke alt som er like mørkt. Medlemstallet øker stadig, og
det er gledelig. Til nå i 2019 så har vi fått 40 nye medlemmer, men så er det 19 medlemmer
som ikke har betalt kontingenten, sluttet eller gått bort. 10 av de nye medlemmene er
ungdomsmedlemmer. De er nå totalt 12 medlemmer. Mens noen av de andre kystlagene
sliter med medlemstallet, så har vi i Langesundsfjorden Kystlag hatt en medlemsvekst på ca.
10% pr. år de siste 3 årene.
Dette er en oppsummering av de største aktivitetene i kystlaget for november måned.
1. Båtlaget
Da er også båten til Georg Mustad kommet på land. Georg har passert 90 år. Her hjelper han Per
Grefstad med å sette opp en stillas. Det ble oppdaget en liten vannlekkasje fra taket av båtbyggeriet
som må repareres. Ellers har det vært jobbet på vaprammen og en kogg i båtbyggeriet.

Det er nå gitt godkjennelse fra Bamble kommune om igangsetting av bygging av båttekke. Buskas
langs fjellet er fjernet. Kanskje vi får begynt litt på grunnarbeidet før vinteren setter inn for alvor.
Kommunen ønsker også å anlegge en ny sti for bevegelseshemmede mellom Langøya Hovedgård og
gjestehavna som vi vil hjelpe til med.

2. Motorlaget
Kystlaget har hatt noen av de store
motorene i Scarweldbygget ved
fergeterminalen for reparasjon. Pga. bygging
av nytt losbygg måtte vi på kort varsel flytte
ut motorene. Vi har nå plassert disse på
området ved Tollboden og Tollpakkboden.
Det gjenstår å finne en endelig plassering.
Kystlaget jobber med dette i samarbeid med
kommunen. Motorene er nå pakket inn for
vinteren. Vi gleder oss til å starte den største
av dem, Ånesenmotoren, til våren,.

3. LFK UNG – kystlagets ungdomsgruppe
I november er seilkoggen blitt skrapet og pusset utvendig, og innvendig
skraping er påbegynt. Mekking på en påhengsmotor pågår. Her er det noen
deler som nå er i bestilling. Ellers har ungdommene fulgt noen av de aktiviteter
som den eldre garde utfører som arbeid på fiskerhuset etc. Det er en fin gjeng
som vi har fått. Vi har nå avsluttet vervekampanjen for å få ro til å innarbeide
litt rutiner. Vi fokuserer også
på å ha nok arbeidsoppgaver og oppfølging av
disse. Arbeid med en «bukk» med pinner er
påbegynt. Denne lages for at barn og unge kan
øve seg på forskjellige knuter. Modell er en som
ble sett på kultursenteret på Kjerringøy.

Ungdomsgruppa har nå fått hettegensere med
egen logo som de selv har designet.

Motorsykkelklubben Gullpilen eksisterte på 1950- og
1960-tallet i Bamble. Den var en del av Motorførernes
Avholdsforbund. Åsmund Vinje var siste leder. Av
andre medlemmer kan nevnes Ingvard Bugtene og
Anders Hegna. Klubben ble nedlagt for mange år
siden, men bankkontoen deres har eksistert til nå.
Sentrale personer har bestemt at kontoen sies opp og
beløpet gis til ungdomsgruppa i kystlaget. Beløpet, kr.
9000, ble overlevert på et medlemsmøte.
På bildet er fra venstre: Jan Olav Kvitnes – leder i
kystlaget, Åsmund Vinje - Gullpilen, Jarle Nygård kystlagets kasserer og Emil Vinje Natland ungdomsgruppas leder.

4. Fiskerhuset
Selv om Fiskerhuset nå er pyntet til jul er det aktivitet i loftsetasjen. Man har nå kommet så langt at
arbeidet med sengene er påbegynt.
Det er igjen tatt opp med kommunen den endelige plasseringen av Fiskerhuset. Før vi kan sende inn
en søknad må reguleringsplanen for kommunens område på Smitangen være godkjent.

5. RS2 laget
Den 20.11 var det styremøte i RS2 sameie. Det ble informert om aktivitetene i 2019. Ca. 40 turer er
gjennomført. Alle flåter og 9 redningsvester er kontrollert. Ellers er ny VHF montert og nytt kjøleskap
installert. Dekk, rekker og stormast er pusset og lakkert.
Av planlagte aktiviteter i 2020 er det først dokksetting like etter påsken. Vi planlegger med 2 dager i
dokk. Vårpuss komprimeres til en uke, slik at det bli mer tid for seiling etc. Ny bom vurderes fordi den
eksisterende er for kort. Radar, ekkolodd og styremaskin repareres.
Det bli ingen deltagelse med skøyta i Forbundet Kystens landsstevne i Bergen neste år. Derimot
planlegges en tur til Strømstad, deltagelse på Nordisk Skutetreff i Isegran i Fredrikstad og Colin
Archer treff på Svenner i august.
Det forventes at budsjettet for 2019 holder.

6. Tangsnellene
Den 6. november hadde Tangsnellene møte. Tema for dette møtet var tradisjonsmat med baking av
tykklefse og lage sursild. Det er bra at de gamle tradisjonene blir tatt vare på.

7. Fyrlaget
Det har vært jobbet i fyrtårnhuset, og en større ryddesjau er
påbegynt i båthuset. Boden som vi hadde søkt om å få oppført i
tilknytning til fyrmesterboligen ble ikke innvilget med den
størrelsen vi ønsket. Vi har fått tillatelse å bygge en tilsvarende bod
som var der tidligere og som ble revet i 2004/2005. Vi rydder og
lager midlertidig plass i båthuset for stillasjematerialet. Det
vurderes om vi skal sende inn ny søknad til den nye Fylkesmannen.
Sikker sjøtransport er viktig for fyrlaget. Her er Ulf Wold Johnsen på
vei fra Langøytangen med Buster’n.

Kystlaget har sendt en søknad til Stiftelsen UNI, som har bevilget penger til Maskinhuset, om
omplassering av et forbrenningstoalett fra Maskinhuset til 1.etg. fyrtårn. Vi har som informert
tidligere søkt Kystverket om bruksendring av bygg 4, og det vil da være mer behov for et toalett her.

8. Kurs
Da er repslagerkurset godt i gang. 12 stykker deltar. Bjørn Røbeck Heggem sier at tilbakemeldingen
fra første dag er meget positiv. Kursleder Anja Hertzberg er en dyktig repslager. Hun har fagbrev som
repslager med praksis både i Danmark og Norge. Hun var den som etablerte reperbane på Hardanger
Fartøyvernsenter og har lært opp repslagerne der.

9. Adventstid
Fiskerhuset ble pyntet til julegrantenningen i Langesund lørdag 30 november

Kystlaget var engasjert med å
servere gløgg til barna.
Theodor Eidbo‐Hansen i LFK
UNG var dessuten julenisse og
firte ned sekker med godteri
fra loftet på Cudrio Sjøbod.
Emil Vinje Natland var
medhjelper. Dette var meget
populært blant ungene. Julie
Lekman, også i LFK UNG, var
med i serveringen av gløgg.
Det samme var Kari og Anne‐Mari fra Tangsnellene.

10. Medlemmer – medlemskontingent
Som nevnt i innledningen så er medlemsveksten bra. Vi møter våre mål i handlingsplanen når det
gjelder medlemsvekst. Spesielt gjelder dette ungdomsmedlemskap, et mål som vi ikke har klart
tidligere.
På landsmøte i Forbundet Kysten i år besluttet man å øke kontingenten. Fra 2020 blir kontingenten
som følgende:

Type medlemskap

2019

2020

Hovedmedlem
400
500
Ungdomsmedlem
200
250
Husstandsmedlem
50
75
Endringene ble begrunnet med at det er 10 år siden den siste økningen av hovedmedlemsskap, og at
de hadde kostnader knyttet til husstandsmedlemmer. Den nye kontingenten blir på nivå med
kontingentene i tilsvarende kulturorganisasjoner.
Selv med denne økningen så håper jeg at dette ikke skremmer våre medlemmer, men at man støtter
opp om det viktige arbeidet som kystlagene gjør for å bevare kystkulturen.
Julegavetips: Gi bort et medlemskap i gave. Kontakt forbundet@kysten.no eller ring 22424282

11. Andre aktiviteter
Liten kran
Kystlaget har fått tillatelse fra kommunen til å montere en
liten svingbar kran som tidligere var installert på Langesunds
Verft. Hans Martin Nilsen fikk denne krana da Grenland
Group ble nedlagt. Det var også Hans Martin som påtok seg
jobben med å montere den på bryggekanten ved nordenden
av Nordre Brygge. Krana har en løfteevne på 375 kg, og det
er montert på en ny vinsj med sveiv. Dette er nok til å løfte
en liten båt/motor.

12. Hva skjer?
Noen av de kommende aktiviteter
 3. desember: Styremøte i kystlaget
 4. desember. Julemøte i Tangsnellene
 3.,10. og 17. desember: Repslagerkurs
 6. desember: Julebord i kystlaget
 10. desember: Møte med ordfører angående alternativt kystkultursenter

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

