Kystlaget Trondhjem
Fosenkaia, Gulskuret, 7010 Trondheim

Årsmelding for Kystlaget Trondhjem 2013
Styret
Høvedsmann
Skrivar
Halskar
Stuert
Skurbas
Kaibas
Kaibas vara

Audun Podsada
Egil Eide
Frode Frydenlund
Jan-Tore Sletvold
Marius Petter Wick
Per Kristian Rognes
Sten Cato Nordsæther

Årsmøte 2012 ble holdt 20. februar 2013.
Styret har hatt 11 møter og det har vært 4 Rådsmøter i årsmøteperioden.
Det er utgitt 5 nummer av Byblekka.
Kystlaget har fått ny og fresh hjemmeside og er på Facebook.
Markeringer og utadrettet aktiviteter på Fosenkaia
Fosenkaias Fløtmannsdag ble arrangert lørdag 15. juni. Stuerten påtok seg ansvaret for
arrangementet, som inkluderte båtlaget Nidaros’s arrangement Nidarosregattaen, defilering av
båter, trubadur Erik Arnøy og salg av ”kjølsvin-burgere” og andre burgere.
Fløtmannen ble i første del av sesongen drevet av Cathrine Øverland og Karsten Reppe.
Fløtmannsbrygga fikk en ny utligger som gjorde at det ble litt vanskeligere å legge til så enden
på visa ble at de trakk seg. Fløtmann videre utover sommeren ble ivaretatt av Clamer Meltzer,
til stor glede for publikum.
Skøytegruppa ble vedtatt oppløst og den 17.12.13 ble den nye gruppa ”Fartøygruppa” startet.
Kafedriften
Kafé Skuret var i drift fra 27. april under Therese Walseth. Dessverre var hun ikke i stand til å
drive kafeen så denne ble stengt 8. juli. Vi sa opp kontrakten med henne pga mislighold og
Kystlaget tok selv over driften etter endelig å ha fått på plass bevillingen den 2. september. Jan
Wickstrøm og Sølvi Brandsø gjorde en kjempeinnsats ifm med åpningen, det var mye renhold
som måtte taes igjen etter forrige driver. Senere i september ble Gabrielle Arnøy engasjert som
daglig leder til vi stengte den 29. sept.
Det ble også anskaffet nytt tau til gjerde rundt uteserveringen.
Marius Wick fikk høvlet og smurt alle bordene.
Skur
Kystlaget fikk donert en stor dreiebenk som er installert i Grønnskuret, bygging av eget rom til
den er påstartet.
Kai- og havneforhold
Det er fortsatt fullt belegg på kaia og 20 fartøy har hatt fast plass på Fosenkaia dette året. Flere
fartøy har hatt midlertidig plass i kortere eller lengre perioder når vi har hatt ledig kapasitet.
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Medlemsaktiviteter og medlemsmøter
Det er utført både vår og høstdugnad på kaia. Det har vært en liten bedring i oppslutningen om
dugnadene.
Torsdager er nå møte- og uformell treffdag for medlemmer i laget. Det har blitt avholdt 3
temamøtekvelder.
Mat- og festivitas-gruppa har arrangert skreikveld, skalldyraften og julebord med lutefisk. Også
i år var det svært god oppslutning om julebordet, med ca. 60 deltakere. Det ble arrangert ei
helg med flatbrød-baking.
Motorgruppa har jobbet jevnt å trutt. Aktiv gruppe som stadig får nye medlemmer.
Vi har meldt inn vår aktivitet ”Sjølaksefiske med kilenot” som vårt bidrag i kampanjen
”Adopter et Kystkulturminne” i regi av Forbundet Kysten. Vi har laget plakatmateriell og lånt
en modell av ei not som henger i Gulskuret. Videre hadde vi Arnt Frøseth på et medlemsmøte
til å fortelle om bruken av kilnot. Vi var også representert med stand på ”Kystens Dag” på
krigsseilerplassen i regi av Sjøfartsmuseet.
Styrhuset på Aktiv er kommet opp på kaia men må bygges om før det kan få fast plass, det
jobbes med saken så får vi se etter hvert.
Det er også startet arbeid med å jobbe mot planene for gangbro mellom Ravnkloa og
Fosenkaia, dette arbeidet vil bli videreført utover 2014.
Dokumentasjonsgruppa
Gruppen har ellers som tradisjonen tro bidratt med pynting til julebordet.
Per Kristian Rognes har også fått satt ut skorsteinen sin mellom skurene til stor glede for
publikum.
Medlemsutvikling
Kystlaget Trondhjem har ca 308 medlemmer pr. januar 2013 mot 315 ved forrige årsmøte.
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