Lederens månedsbrev – februar 2020
Til medlemmene i Langesundsfjorden kystlag
Årsmøtet for 2020 er vel gjennomført. Vi bygger videre på det grunnlaget som er lagt fra
før. Innsatsen har vært stor også i 2019, og det har vært et spennende år hvor mange av
de mål som ble satt opp i vår handlingsprogram 2018‐2021 er blitt innfridd.
Årsmøte er også avholdt for RS2 sameiet.
Etterkommere etter Georg Mustad har gitt kystlaget en generøs gave, nemlig båten til
Georg. Ett takkebrev er sendt. Kystlaget er innstilt som neste leietager av båtbyggeriet på
Langøya. Båten vil, sammen med båtbyggeriet og området rundt, være et kulturelt minne
som vi må ta vare på.
I februar har vi hatt rekordstort høyvann flere ganger. Nivået har vært oppe i 20‐30 cm
over gulvet i Cudrio Sjøbod.
1. Helse, miljø og sikkerhet i kystlaget
Den 11.februar hadde kystlaget HMS som tema på medlemsmøte.
HMS er ett av satsingsområdene i 2020. Et eget dokument, Helse,
miljø og sikkerhet i Langesundsfjorden Kystlag, er utarbeidet.
Innholdet ble presentert på medlemsmøte. Vi hadde en god
diskusjon om de forskjellige temaene. Noen nye momenter kom opp
og vil bli tilføyd, og noen rettelser vil bli gjort. Mye tid gikk med til å
diskutere de forskjellige risikoer som vi har både når det gjelder
brannsikring og annet knyttet til vår virksomhet.

2. Båtlaget
Etter at Georg Mustad nå er gått bort har
båtlaget begynt med sikkerhetsarbeid
rundt de faste maskinene i båtbyggeriet.
Det har f.eks. ikke vært noe skjerming av
reimdrifter, båndsaga var ute av balanse,
etc. Dette var virkelig på sin plass, da
installasjonen ikke tilfredsstilte de krav
som vi har i dag til slikt utstyr. Stor takk til
båtlaget som tar tak i dette. På bildet til
venstre er Tommy Ellefsen i sving med å
overhale båndsaga. Ellers har det vært
jobbet både på vaprammen og koggen
som står inne i båtbyggeriet.
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3. Høy vannstand i februar
I februar har det flere ganger vært høy vannstand. I januar hadde vi også høy vannstand en gang.
Heldigvis rakk vi å flytte gjenstander i Cudrio Sjøbod som ikke tålte vann, og som sto på gulvnivå i
første etg., opp fra gulvet. Det er mange år siden det var så høy vannstand. Det er synd at Cudrio
Sjøbod ikke ble hevet da det ble jobbet med fundamenteringen for mange år siden. Det blir en
omfattende rydde‐ og rengjøringssjau til våren når det meste er tørket opp.
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4. Årsmøte i Langesundsfjorden Kystlag
Årsmøte ble avholdt 25.februar. 28
medlemmer deltok. En stor takk til Dag
Holmer som ledet oss gjennom årsmøtet og
Arild Krogh Sørensen som tok referatet.
Årsberetningen ble godkjent med noen mindre
tilføyinger. Regnskapet ble gjennomgått og
godkjent. Regnskapet er godkjent av revisor
med følgende merknad til regnskapet:
Vi vil anbefale at alle bilag bør attesteres,
signeres av ansvarlig. Påføres også hvor bilaget
skal belastes. Det samme gjelder også på bestillinger etc.

Foto: Gunnar Svendsen

Handlingsprogram og budsjett ble også godkjent. Det var kommet inn ett forslag til årsmøtet.
Forslaget gikk ut på å øke antall medlemmer i valgkomiteen fra 2 til .3 personer. Forslaget ble
enstemmig vedtatt og vil gjelde fra neste årsmøte.
Valgkomiteens forslag til nytt styret ble gjennomgått og alle ble valgt ved akklamasjon.
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5. Årsmøte i RS2 sameie
Årsmøtet ble avholdt 12.februar i kystlagets lokaler. Ny leder i styret er Walter Ahlgren fra
Grenland Havn. Leif Karlsen (daglig leder) og Tore Gabrielsen (sekretær og kasserer) fortsetter i
styret.

6. Tangsnellene
Tangsnellene hadde sitt medlemsmøte 5.februar. Denne gangen var det appelsinmarmelade som
sto på programmet. De har fått innvilget kurstilskudd fra Studieforbundet på kurset tradisjonsmat.
Den andre delen av kurset er å bake honningkake og flatbrød.

7. Fyrlaget
Mye av aktivitetene i februar har vært klargjøring av lokalene til utleiesesongen starter for fullt.
Utstyr på kjøkkenet er gjennomgått og vil bli komplettert/fornyet. Mindre vedlikeholdsarbeider er
både utført i bygg 1 og 4. Det jobbes også på maskineriet i maskinhuset.
Høy vannstand og sterk vind har medført at stien opp fra båthuset har blitt fylt opp med stein som
er blitt kastet opp over stien. Dette har skjedd flere ganger, og mye tid har gått med til ryddingen.

8. Innkjøp
Som nevnt under årsmøte i pkt. 4 ovenfor hadde revisor noen kommentarer til regnskapet. Som
en følge av dette innfører vi nå nye rutiner i forbindelse med innkjøp.
Til de som gjør enkle innkjøp i kystlaget, husk følgende:




Lim kvitteringen på et A4 ark og påfør: 1) Hva det gjelder, 2) Ditt navn, 3) konto som
pengene skal overføres til
Legges i postkassa til kasserer i gangen i Tollpakkboden
I noen butikker har vi en avtale, f.eks. Haugerud, Norbunkring, Carlsen & Fritsø. Be dem
under merknad å føre på navn på den som handler samt stikkord hva det gjelder.

For de som handler på Coop Extra i Langesund med kystlagets kort kommer kortnummer opp på
faktura, så her behøves det ikke å gjøre ekstra tiltak.
Alle kvitteringer, fakturabrev fra leverandører etc. gås gjennom av kystlagets leder og godkjennes
før det går til kasserer.

9. Andre aktiviteter
Planlegging av LOS 300 jubiléet går sin gang. Det jobbes intenst med LOS‐heftet. Møte ble avholdt
i prosjektgruppen i slutten av februar. Annonsesalget har gått meget bra.
Det er klargjort for å legge brostein på utsiden av Tollpakkboden
Vår ungdomsgruppe, LFK UNG, jobber videre på sin seilkogg.
Vi søker fortsatt etter et par personer som kan hjelpe til på kjøkkenet for å forberede frokosten
på torsdagene og koke litt kaffe til samling på tirsdager. Ta kontakt med Jan‐Olav dersom du
kunne tenke deg å gjøre en jobb her.

10. Hva skjer?
Noen av de kommende aktiviteter ‐ mars 2020






Styremøte i kystlaget 3. mars
Tangsnellene møtes 4. mars. Anette Guldager kommer og snakker om sine
blåskjellsmykker
Temaaften 17.3 – Størtebecker v/ Helge Oland
Årsmøte i brukerutvalget på Langøytangen 18. mars
Årsfest i kystlaget 27. mars. Egen invitasjon er sendt ut. Det er ledige plasser.

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

