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LEDEREN HAR ORDET
Etter en hektisk valgkamp inspirert av det amerikanske presidentvalget og en triller av
et valg er det hyggelig å se at selv med relativt kort fartstid som medlem i foreningen
at jeg har fått tillit til ledervervet. Som nyvalgt leder i båtforeningen er jeg bedt om å
skrive noen ord om meg selv i denne utgaven av Dreggen.
Jeg er en nordlending, oppvokst på ei lita øy, utenfor Harstad, som heter Bjarkøy. De
av dere som husker tilbake fra historietimene på skolen husker kanskje at det var her
Tore Hund, som ga Olav den Hellige banesåret på Stiklestad, hadde sitt høvdingesete.
Jeg har som Tore hund reist lenger sør, men har i motsetning til han valgt å bosette
meg her i Trøndelag. Jeg bor nå i Væretrøa, rett over, på «feil side» i forhold til Malvikgrensa mot Trondheim. Der bor jeg sammen med kona og mine to gutter på 10 og 12
år. Når jeg ikke er i seilbåten, eller på fotballtrening med gutta jobber jeg som forsker
på Statoil Rotvoll.
Som relativt nytt medlem i foreningen er det med stor beundring jeg ser den
imponerende arbeidsinnsats som de forskjellige komiteene og medlemmene legger
ned i løpet av året. Foreningen er veldrevet og meget godt organisert. Veteranene i
styret og ildsjelene i komiteene er uvurderlige når jeg nå tar fatt på oppgaven som ny
leder. Det er også betryggende å se at det gamle styret og tidligere leder har «ryddet
pulten» og behandlet ferdig omfattende saker som; ny bølgedemper, kreosotopprydding, ny verkstedhall og asfaltering av opplagsplass. Det gjør oppstarten som
ny leder «litt mykere». Jeg vil takke det gamle styret og tidligere leder for en fantastisk
innsats.
Jeg ser det jobbes iherdig i havna og båtpussen er for mange i full gang. Av større
prosjekter i havnen er det ferdigstilling av bølgedemper som også blir gjestebrygge
samt etablering av noen nye båtplasser som er på agendaen. Vi vil også se på
alternativer i forhold til en oppgradering av kamera-overvåkning av anleggene. Som
nyvalgt leder er jeg opptatt av innspill fra medlemmene. Har du ett godt forslag ta
gjerne kontakt med meg eller noen andre i styret så kan vi se hva vi kan gjøre.
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Vi har en flott tid foran oss. Båtsesongen er i gang, og været nå tidlig i mai har gitt oss
noen fine dager. Vi håper det er en forsmak på hva vi har i vente for tiden fremover.
Jeg vil ønske alle en flott båtsesong og mange fine dager på sjøen.
Med hilsen
Hans Kristian

FORSIDEBILDET
Forsidebildet denne gang er av vår nyvalgte leder, slik at alle medlemmene skal være
i stand til å kjenne han igjen. Dreggen vil på vegne av alle medlemmene gratulere Hans
Kristian med vervet og ønske lykke til med arbeidet.
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REFERAT FRA ORDINÆRT ÅRSMØTET 2016 I MALVIK
BÅTFORENING
Protokoll
Årsmøte i Malvik Båtforening
I båtforeningens lokaler Tirsdag 15.03.2016 kl. 19.00
Antall frammøtte: 42 medlemmer med stemmerett
Saksliste:
1. Åpning:

Årsmøtet ble åpnet av Jan Bakke, leder.
Det ble hold 1 minutts stillhet til minne om de medlemmene som har gått bort siden
forrige årsmøte.

2. Valg av dirigent:

Malvin Bjorøy ble valgt.

3. Valg av referent:
Morten Brustad Wiig ble valgt.

4. Valg av to personer til å underskrive protokollen:
Jan Inge Fjørtoft og Frode Sivertsen ble valgt.

5. Årsberetning:
Styrets årsberetning og årsberetningene fra de enkelte komiteene.
Styrets forslag til vedtak: Godkjennes.
Vedtak: Godkjent.

Ingen stemte imot.

6. Regnskap og budsjett:
Økonomiansvarlig gikk gjennom rapport fra økonomiansvarlig, regnskap, budsjett og
revisjonsberetning fra revisor.
Styrets forslag til vedtak: Godkjennes.
Vedtak: Godkjent.

Ingen stemte imot.
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7. Forslag fra styret:
a. Dugnader reduseres fra 2 til 1 kveld, prøveperiode på 1 år, med mulighet for
å innkalle medlemmer til ekstra dugnad.
Gebyr for uteblivelse økes fra kr. 600 til kr. 800.
Styrets forslag: Godkjennes
Vedtak: Enstemmig vedtatt
b. Øke medlemsavgiften fra kr. 500 til kr. 600.
Styrets forslag: Godkjennes
Vedtak: Enstemmig vedtatt
c. Kursutvalget legges ned. Det har utspilt sin rolle, da det finnes nettbaserte
løsninger for båtførerkurs og opplysninger som trengs innen fritidsbåtaktivitet.
Styrets forslag: Godkjennes
Vedtak: Enstemmig vedtatt
8. Innkomne forslag:
1. Forslag fra medlem om å endre kaffevakt:
Sette opp 2 personer fra medlemslista på kaffevakt søndager.
Styrets innstilling: Ingen forandringer, fungerer bra som det er i dag, mange
søndager som skal bemannes, har ikke nok medlemmer til å fordele på
dagene iflg. forslaget.
Vedtak: Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt.
2. Forslag fra medlem store båtplasser:
Større båter inntil 36 til 42 fot på brygge C, D og gamle gjestebrygge etter at
nye bølgedemper kom på plass.
Styrets innstilling: Da vi ikke har fått prøvd den nye bølgedemperen i dårlig
vær er det for tidlig og si om bryggene C og D kan oppgraderes til større båter.
Den gamle gjestebrygga er besluttet fjernet, kan flyttes til enden av brygge E.
Bryggene C og D kan også forlenges. Virker bølgedemperen som forventet
kan vi tillate større båter på bryggene C og D.
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Vedtak: Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt.
9. Valg:
Valgkomiteen har ikke lykkes i å få på plass ny leder, ny sekretær og ett medlem i
dugnadskomiteen før årsmøtet.
Det blir derfor dannet et interimsstyre som skal virke frem til medio mai 2016.
Interimsstyret består av de medlemmene som blir valgt på årsmøtet, samt leder og
sekretær fra det gamle styret.
Valgkomiteen la frem sin innstilling.
Vedtak: Forslaget fra valgkomiteen ble enstemmig valgt.
Sammensetting av interimsstyret, komiteer og utvalg etter årsmøtevedtak:
Styret:
Leder
Sekretær
Økonomiansvarlig
Leder Havnekomiteen
Leder Dugnadskomiteen
Leder Hallkomiteen
Leder Opplagskomiteen
Leder Hus og arr.kom.
Leder Slipp og dieselkom.

Jan Magnus Bakke
Morten Brustad Wiig
Stig-Ove Kvalsund
Terje Langaas
Esten Murbrekk
Hans Johnsen
Tore Klefstad
Jostein Nikolaisen
Aage Fevaag

Havnekomiteen:
Leder
Medlem
Medlem (båtplassansvarlig)

Terje Langaas
Bjarte Kulseth
Malvin Bjorøy

Dugnadskomiteen:
Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Esten Murbrekk
Øyvind Halvorsen
Asbjørn Myrenget
Bjørn Magne Myklebust
Erling Johan Eggen
Mangler medlem
Øyvind Sporstøl
Kurt Magne Fagerjord
Torje Dahl Amundsen

Hallkomiteen:
Leder
Medlem
Medlem

Hans Johnsen
Atle Sneisen
Stein Nørkov
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Opplagskomiteen:
Leder
Medlem
Medlem
Medlem

Tore Klefstad
Martin Hamstad
Jan Inge Fjørtoft
Martin Barstad

Hus og Arrangementskomiteen:
Leder
Jostein Nikolaisen
Medlem
Kjell J. W. Nygård
Medlem
Tore Paulsen
Slipp og Dieselkomiteen:
Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Aage Fevaag
Helge Sveian
Trond Arvid Murbrekk
Halvor Teigen
Jan Georg Langset

Redaksjonsutvalget:
Leder
Medlem
Medlem

Per Haukeberg
Kjell J. W. Nygård
Sven Morten Hesjevik

Valgkomiteen:
Leder
Medlem
Medlem

Rolf Brovold
Rune Sørli
Rolf Tore Mikalsen

Revisorer:

Rune Brovoll
Tone Østgård

Utnevning av æresmedlemmer:
Per Sverre Vik og Hans Johnsen ble utnevnt som æresmedlemmer for sin innsats til
beste for Malvik Båtforening og Jan Magnus Bakke ble utnevnt som æresmedlem for
sin fremragende innsats i forbindelse med anskaffelse av ny bølgedemper og
forhandlinger med kommunen, Fylkesmannen samt Jernbaneverket med
kreosotoppryddingen både 2011 og 2015.
Hans Johnsen var ikke tilstede og vil få overbragt utnevnelsen senere.
Utdeling av kniver:
Per Sverre Vik, Jan Magnus Bakke og Morten Brustad Wiig fikk overbrakt kniver for
sin innsats som henholdsvis komiteleder , leder og sekretær i styret.
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Hommelvik 15.03.2016

________Sign._________
Morten Brustad Wiig, sekr.

________Sign._________
Frode Sivertsen

_______Sign.__________
Jan Inge Fjørtoft

Har du lyst til å bidra i båtforeningen, enten i styre og stell
eller har en kompetanse som foreningen kan dra nytte av?
Meld fra til sekretær Morten Wiig.
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Protokoll
EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE I MALVIK BÅTFORENING
I båtforeningens lokaler Tirsdag 03.05.2016 kl. 19.00
Antall frammøtte med stemmerett:

21

Saksliste:
1. Åpning:

Årsmøtet ble åpnet av Jan Bakke, leder.

2. Valg av dirigent:

Jan Magnus Bakke ble valgt.

3. Valg av referent:

Morten Brustad Wiig ble valgt.

4. Valg av to personer til å underskrive protokollen:
Ivar Weisethaunet og Knut Lervik ble valgt.

5. Valg av ny leder, sekretær og et medlem til dugnadskomiteen.
Valgkom. forslag:

Vedtak:

Ny leder
Ny sekretær
Nytt medlem dugnadsk.

Hans Kristian Helgesen
Morten Brustad Wiig
Halvor Kringhaug

Enstemmig vedtatt.

Sammensetting av styret, komiteer og utvalg etter vedtak i ekstraordinært
årsmøte:
Styret:
Leder

Hans Kristian Helgesen

Sekretær
Økonomiansvarlig
Leder Havnekomiteen
Leder Dugnadskomiteen
Leder Hallkomiteen
Leder Opplagskomiteen
Leder Hus og arr.kom.
Leder Slipp og dieselkom.

Morten Brustad Wiig
Stig-Ove Kvalsund
Terje Langaas
Esten Murbrekk
Hans Johnsen
Tore Klefstad
Jostein Nikolaisen
Aage Fevaag

Havnekomiteen:
Leder
Medlem
Medlem (båtplassansvarlig)

Terje Langaas
Bjarte Kulseth
Malvin Bjorøy
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Dugnadskomiteen:
Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Esten Murbrekk
Øyvind Halvorsen
Asbjørn Myrenget
Bjørn Magne Myklebust
Erling Johan Eggen
Øyvind Sporstøl
Kurt Magne Fagerjord
Torje Dahl Amundsen
Halvor Kringhaug

Hallkomiteen:
Leder
Medlem
Medlem

Hans Johnsen
Atle Sneisen
Stein Nørkov

Opplagskomiteen:
Leder
Medlem
Medlem
Medlem

Tore Klefstad
Martin Hamstad
Jan Inge Fjørtoft
Martin Barstad

Hus og Arrangementskomiteen:
Leder
Jostein Nikolaisen
Medlem
Kjell J. W. Nygård
Medlem
Tore Paulsen
Slipp og Dieselkomiteen:
Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Aage Fevaag
Helge Sveian
Trond Arvid Murbrekk
Halvor Teigen
Jan Georg Langset

Redaksjonsutvalget:
Leder
Medlem
Medlem

Per Haukeberg
Kjell J. W. Nygård
Sven Morten Hesjevik

Valgkomiteen:
Leder
Medlem
Medlem

Rolf Brovold
Rune Sørli
Rolf Tore Mikalsen

Revisorer:

Rune Brovoll
Tone Østgård
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Hommelvik 03.05.2016
______Sign.____________
Morten Brustad Wiig, sekr.

______Sign.____________
Ivar Weisethaunet

______Sign._______________
Knut Lervik

KAFFESALGET
En gladnyhet fra hus og arrangementkomiteen er at omsetningen på kaffesalget nær
er fordoblet. Dette skyldes i hovedsak åpningen av Malvikstien mellom båthavna og
Flatholman. Leder for komiteen er Jostein Nicolaisen sier at det er en økning også i
etterspørselen etter leie men at huset ofte har et for lite areal. Dette kan også
merkes på årsmøtene i foreningen. Jostein kunne derfor tenke seg en utvidelse.
Det var kaffesalg også i påsken. I tillegg ble det solgt pølser i brød og varm
lapskaus. Dette ble tatt svært godt imot av husets faste gjester. Det er ikke alle som
reiser til fjells i påsken og dette er for mange en mer ensom tid enn jula da alle er
opptatt av at alle skal ha det bra.

Husk sommerbilder som kan publiseres i Dreggen nr 3/2016
(september)
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MIDTSOMMERFEST
Båtforeningen

har

arrangert

midtsommerfester de siste to
årene. I 2014 var det ca åtte
festdeltakere
intimkonsert

som
av

fikk

Kjenn

en
J.W.

Nygård, Håkon Renanger med
datteren Kristin Sjøberg samt
Turid Gravråk på trekkspill. Det
er synd oppslutningen om disse
arrangementene

har

vært

såpass dårlig. Men, arrangementskomiteen med Jostein Nicolaisen i spissen har friskt
mot og satser for fullt også i år.

Da er det viktig at medlemmene kjenner sin

besøkelsestid og støtter tiltaket. Sett derfor av fredag den 24.06.og møt opp. Det blir
grilling og et godt orkester som spiller opp til dans. En liten egenandel på kr 150 dekker
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mat og musikk. Smilevann må den enkelte ordne selv, sier Jostein. Overnatting kan
jo skje i båten. Bildet er et arkivfoto.

STORSEI PÅ KROKEN
Øystein Lillesand er primus motor
i No Fish Club. Navnet er ikke
berettiget for sist helg fiske han
ca 80 kg rund sei på to dager.
Seien

jaget

sild

inne

på

Stjørdalsfjorden og beit på kroken
fra overflata og ned til 4 meters
dybde. Den største var på 9 kilo.
Jeg har aldri fått så mye stor sei
på så liten dybde, sier Øystein.
Han forteller at han bruker en
wobler festet direkte på snøret
som går ned til den dybden.
No Fish Club beskjeftiger seg
stort sett med sjøfiske og noe
laksefiske i elv.
Øystein Lillesand med noe av
fangsten (Foto: Privat)
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Sjøen er kald tidlig i sesongen og voksne menn flyter ikke
bedre enn kvinner og barn. Bruk flyteplagg også når du
ferdes på bryggene alene.

BÅTTREFF KJERKNESVÅGEN 01. – 03. 07. 2016
Båttreffet i Kjerknesvågen er et stevne hvor båtfolk og landkrabber møtes. Det tilbys
sjømat fra mange serveringssteder, også med skjenkerettigheter, butikk med salg av
klær og effekter, båtturer i rolig tempo med sang og musikk om bord, eller i full fart
med RIB (fjordrafting), båtbyggeri, kanoutleie og Eliasbåter for barna. Alt dette i
maritime omgivelser, innerst i Beitstadfjorden.
I 2016 arrangeres Båttreffet 1.-3.juli, på Kjerknesvågen, Inderøy.
Kjerknesvågen Kai er medlem av Den Gyldne Omvei. Kilde: Innherred reiseliv AS
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HITRA OG KNARRLAGSUNDET
For mange båtfolk er Knarrlagsundet og Knarren brygge en kjent og kjær plass. Der
arrangeres flere festivaler som har interesse for alle med en maritim interesse. Den
29.juli starter sjømatfestivalen, som viser havets delikatesser. Denne avsluttes den
31.07. Den 26.08. åpner ølfestivalen og som avsluttes 28. Her blir det anledning til å
smake øl både med og uten alkohol.

TURGENERAL/KONTAKTPERSON
Redaksjonen undres på om det kan være aktuelt å ha en kontaktperson som kan
koordinere noen felles turer. Båtforeningen er et interessefellesskap og felles turer
bør absolutt være en aktivitet for en levende båtforening. Per Berggren har hatt en
slik uformell rolle og sier nå at han vil «gå på land». Noen som kan overta?
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VISSTE DU DETTE OM SPEKKHOGGER?
Spekkhoggeren er en delfinart som tilhører
tannhvalene. En voksen hann-spekkhogger kan
bli opptil 9,5-10 meter lang og veie opp mot 8
tonn (6 tonn er normalt), hunn-spekkhoggeren
er noe mindre og blir opptil 8,5 meter lang og
veier gjerne ca. 5 tonn. Det gjør spekkhoggeren til den største av alle delfiner.
Spekkhoggeren har også den høyeste finnen av alle hvaler, med en høyde på opptil
2 meter (hanner).Den har en større hvit flekk bak hvert av øye. Halsen og buksiden
er for det meste hvit eller gulhvit. Fargemønstret og ryggfinnen er unike for hvert
individ. Hunnene kan bli opp mot 80-90 år gamle, selv om 50 år er mer normalt.
Hannene kan bli 50-60 år gamle, men det normale er omkring 30 år. Kilde: Wikipedia
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"Proff" maler (Foto: Per H)

Styret:
Hans Kristian
Leder:
Helgesen
Sekretær:
Morten Brustad Wiig
Økonomiansvarlig:
Stig-Ove Kvalsund
Leder Havnekom:
Terje Langaas
Leder Hallkom:
Hans Johnsen
Leder Slipp/dieselk:
Aage Fevaag
Leder Opplagskom:
Tore Klefstad
Leder Dugnadskom: Esten Murbrekk
Leder Hus/arr. Kom: Jostein Nikolaisen
Utleie klubbhuset:
Jostein Nikolaisen
Båtplasser:
Malvin Bjorøy
Redaksjonsutvalg:
Per Haukeberg
Web-ansvarlig:
Morten Brustad Wiig
Internett-ansv:
Harald Arne Hammer
Reserve kaffevakt:
Egil Gunnesdal
Telefon klubbhus/vaktbu:

post@malvik-baatforening.no
99024888
91566140
91672219
97507256
99565547
45261823
90546622
91765677
90605772
90605772
90578607
97116959
91566140
93067602
91700251
73978861

hans.k.helgesen@gmail.com
morten.wiig@gmail.com
stig.ove.kvalsund@gmail.com

tlangaas@online.no
hnsjo@yahoo.no
m-fevaag@getmail.com
toreseil@ntebb.no
emurbr@broadpark.no
jostein.nikolaisen@outlook.com
jostein.nikolaisen@outlook.com

bjoroy.m@gmail.com
perhaukeberg@gmail.com
morten.wiig@gmail.com
harald.arne.hammer@gmail.com
nesgil@ntebb.no
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