Lederens månedsbrev – mars april 2022
Til medlemmene i Langesundsfjorden kystlag
Først vil jeg takke for tilliten det ble vist meg på årsmøtet. Jeg forstod raskt at nestlederjobben var svært
mye enklere en min nye lederrolle. Takket være gode styremedlemmer og velvillige medlemmer er jeg i
gang.
Vi er godt i gang med drifta, selv om noen har fått besøk av Coviden og har holdt seg hjemme.
Torsdagsfrokostene er i full gang, og det jobbes bra på Fyret og på Båttekka.
Småbåtlaget trenger snart ekstra mannskap for vårpuss av båtene og Fyrlaget trenger sårt flere til å dekke
opp vaktlista. Meld dere på, medlemmer i Langesund og Stathelle!
23.03.2022 signerte vi Leieavtale mellom Bamble kommune og Langesundsfjorden Kystlag om leie av
båtbyggeriet på Langøya. Tidligere avtale har vært muntlig, og det var bra å få den formelt i orden. Vi har
åpen leiekontrakt med oppsigelsesrett på 1 år fra begge parter. Båttekka, samt bodrommet i enden av
sjøboden, inngår i avtalen. Kommunen forsikrer husene og brannsikrer dem.
På Rønholt skole skal ungdommen ha båtførerkurs, og vi skal bistå med knoper, stikk og fortøyning. Per
Ove og Bjørn tar med seg to fra LFK Ung og underviser på Rønholt.
Det var berammet et seminar angående Kystsoneplanen på Ælvespeilet i Porsgrunn, men det ble utsatt til
høsten 2022.
Vi hadde et møte med Stein og Turid i jubiléumskomitéen i Brevik. Der skal Cort Adlers 400 års jubileum
feires 18.juni, og vi stiller opp med RS2 og Marie.

1. Temamøte Kommunikasjon 08.03.22
18 frammøtte fikk en god gjennomgang av Jan‐Olav
om emnet Kommunikasjon internt og eksternt.
I Langesundsfjorden Kystlag sitt handlingsprogram
for perioden 2022‐2025 har vi 6 målpunkter for
kommunikasjon å arbeide etter.
Møtet utviklet seg fint til mye bra tilbakemelding fra
de frammøtte, og vi fikk belyst arbeidsgrupper,
månedsbrev og formidling.
Det kom også ønske om en diskusjonskveld for innredning og bruk av den nye båttekka.
Vi må også etter hvert se oss om etter større lokaler til møter, verksteder og lager.

2. Temamøte Maling tirdag 15.03.22.
Vi fikk besøk av Malermester Asbjørn Sletholt. Han
fortalte om linoljemaling helt ned på molekylnivå.
Vi lærte om pigmenter og linoljemalingens
fortreffelighet.
Med eksempler på utførte jobber tok han oss
igjennom utvikling av maling fra 5000 år tilbake og
fram til vår tid.
Det var en lydhør forsamling som stilte gode
spørsmål til Asbjørn.

3. Motorverkstedet.
Gutta på motorverkstedet jobber med å få start på et gammelt klenodium.
Det er en Archimedes påhengsmotor fra 1935. Den er flott bygget med
messingdetaljer.
Det meste virker, men uten gnist blir det lite tenning.

Jonny, Tore, Erik R og Oddvar jobber iherdig.

4. Småbåtlaget.
Båttekka må ha takstein. Audun, Per, Tommy og Ståle har
hentet takstein fra kommunen og laster om til paller med
karm så Skjærgårdstjenesten kan frakte over til Langøya
når de har tid.
I ettertid ble det lastet om enda en gang, og Atle fant flere
takstein vi kunne benytte.
28.04.2022 signerte vi avtale om gave fra Tor Kjetil
Gardåsen: en seilkogg bygd hos Aanesens båtbyggeri i
1937.

5. Forpakterboligen på Langøya.
Vår leie av forpakterboligen ble avgjort på Kommunestyremøte 28.04.2022. Det ble enstemmig vedtatt at
vi tilbys å overta leien. Kontrakten diskuteres og gjøres klar til signering i mai.

6. Fyret.
23.04.2022 Legging av kloakkledning over sundet. Grenland Havn, Dykkerklubben og kystlaget.
600 meter kloakkledning ble lagt mellom fyrhavna og kommunens pumpestasjon ved det gamle
fiskemottaket. Kloakkledningen ble dradd ut i sundet flytende, samtidig som betonglodd ble festet til den
på hver 3,5 meter. Etter å ha dradd ut hele lengden langs Langøya, og ventet til Fjordline hadde kommet
og gått, ble ledningen lagt tvers over sundet og senket ned. Dykkerklubben skal justere leggingen under
vann og legge på mer betonglodd på ledningen ut fra begge landtak.

Leif og Walter gjør klar
betongloddene for montering
på kloakkledningen

Hjelpebåtene samles
i fyrhavna

Kloakkledning, vannledning
og strømkabel gjøres klar
for legging i grøfta opp til
byggene

7. RS2
RS2 har fått nye bord på styrbord og babord side akter. Det var råte i enden av bordene.
Jostein har slipt på babord side før bordet ble smurt inn med linoljeblanding.
Bjørn og Arild dokumenterer nye anoder og nytt bunnstoff. Jotun leverer ikke rødt bunnstoff lenger, så i år
ble det sjokoladebrunt.
Etter reparasjon på skøyta, mens den lå ved brygga i Ekstrand, fikk vi dokksatt den på tirsdag, vasket og
skrapet bunnstoff, byttet anoder, malt på onsdag, satt ut og gikk hjem til St.Helena.
Der venter en jobb med mange lag linolje før vi får på hvitfargen igjen.

Siste sliping før linoljeblanding.

Bjørn og Arild dokumenterer anodene.

8. Visegruppa St.Helena
Visegruppa St.Helena har gjenoppstått som Fugl Føniks. Den første happeningen var en vise‐ og
allsangaften i Tollpakkboden. Den gjenoppståtte gruppa ønsket øving med publikum for å prøve ut låtene.
Det var åpent for ris og ros fra publikum. Nå venter den store Vise‐ og allsangaftenen i Kystkulturuka.

9. LFK Ung
Ungdomsgruppa har vært på hogst på eiendommen til Hans Martin og
felt pinnegraner som materiale til garnvinda på Langøya. Alt materiale er
nå hogget, men det
gjenstår litt barking og
lakking, slik at
materialene ikke skal
tørke for fort og
sprekke. Nå skal
materialene tørke før
tilpasning og montering.
Dette blir nok ikke før til
høsten.

10. Tur til Loggen og Gokstad
28.04. var det infotur med medlemmer av komitéen for Kystkulturkvartalet både fra kommunen og
Kystlaget. Turen gikk til Kystlaget Loggen i Tønsberg og Gokstad Kystlag i Sandefjord.
Fra Bamble kommune: Anette Guldager, Torbjørn Huru, Stig Olsen, Preben Rogn og arkitekt Olav
Lundesgaard.
Fra oss: Jan‐Olav, Bjørn, Dag, Tor Kjetil og Erik.
Hovedmål for besøket var:




Se hvordan verkstedrom for snekring og båtbygging var innredet og utformet.
Se hvordan motorutstilling er utformet og plassert.
Lære om hvordan kystkultursentrene er organisert, samarbeidsavtaler med kommunen etc.
Loggen kystlag Tønsberg

Motorhus ute

Maskinvekstedet

Gokstad kystlag Sandefjord

Deltakerne i Gaia hallen

Småmotorutstillingen

Motorhus ute

11. Styremøter:
Styremøte 01.03.2022
På styremøtet 01.03.2022 innførte vi et nytt punkt: Arbeidslagene orienterer om status og planer. Første
arbeidslag ut var Småbåtlaget. Odd Bakkerud hadde en flott orientering.
Styremøtet startet med sin egen konstituering av nytt styre etter årsmøtet. Vi tok for oss forrige
styremøtereferat og kan nevne at prosjektet Garnvinda på Langøya har startet med hjelp av mannskap fra
LFK Ung og ikke minst passende trær å hogge hos Hans Martin.
Det ble besluttet å kjøpe inn en 15 fots Pioner med ca. 10 hk motor.
Agenda:








Arbeidslagene orienterer om status og planer. Ved odd Bakkerud Småbåtlaget.
Konstituering av nytt styre.
Forrige styremøtereferat.
Rollefordeling. Handlingsprogram. Grunnregler.
Terminliste.
Eventuelt.
Infopunkter: Strømstøtte, Cort Adler Jubileum, Veteranbåthavn, Kystsoneplanen.

Styremøte 05.04.2022
05.04.2022 styremøte ble holdt i Fyrmesterboligen på Langøya. Svein informerte og viste oss rundt.
Imponerende hva Fyrlaget har fått til.










Agenda:
Arbeidslagene orienterer om status og planer. Ved Svein Erik fra Fyrlaget
Forrige styremøtereferat.
Økonomi
Brukerutvalgets årsmøte
Veteranbåthavnen
Motorutstilling. Besøk til Loggen og Gokstad
Infopunkter: KKU22, VIVA, Dampskipskaia nord, Victorias planer, Påskeferie
Eventuelt

06.04.2022 møtte Lederen hos Tangsnellene for å bli informert om deres arbeid, og informere om styrets
arbeid og planer.

12. Hva skjer?
Noen av de kommende aktiviteter i mai 2022:









Styremøte i kystlaget 03.05.2022
04.05.2022 ‐ Kontraktmøte med Helena Vårli om Forpakterboligen på Langøya.
04.05.2022 ‐ Møte i KKU 22, og møte med Skagerakfestivalene om sponsorstøtte.
04.05.2022 ‐ Møte med Anette Guldager om pågående prosjekter med kommunen
06.05.2022 ‐ 20 års jubileumsfest på Quality Hotel Skjærgården
12.05.2022 ‐ Nustad barnehage. Prosjekt strandrydding på Langøya
19.05.2022 ‐ Branntilsyn Langøytangen
31.05.2022 ‐ RS2 tur med styret i RS2.

Vennlig hilsen
Erik Ahlbom
Leder Langesundsfjorden kystlag
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