Kystlaget Trondhjem
Fosenkaia, Gulskuret, 7010 Trondheim

Referat
eferat fra årsmøte i Kystlaget Trondhjem
Gulskuret, Fosenkaia, torsdag 19.
1 februar 2014
Til stede: Dag Linhjell, Ole Martinsen, Ivar Soknes, Jan Frendal, Marius Wick, Roger
Normann, Tonje Merethe Smidsrød, Ole Østlund, Sølvi Brandsø, Laila Moen,
Torstein Olsen, Johan T. Lines, Clamer Meltzer, Marit Podsada, Jorunn Brandsø, Ola
Eiken, Egil Eide, Ingrid Berg, Frode Frydenlund, Sten Cato Nordsæther, Aksel
Jørgensen, Jan Tore Sletvold, August Schmidt, Hans Helge Nygård, Kåre Lien,
Cathrine Øverland, Oddmund
ddmund Nygård.
1.
Konstituering / valg av referent, ordstyrer samt 2 protokollunderskrivere
Møtet startet klokken 18.
Det var ingen innvendinger til innkallingen.
Ola Eiken ble valgt til referent.
Audun Podsada ble valgt til ordstyrer.
Til å underskrive protokollen
rotokollen ble Ingrid Berg og Jorunn Brandsø.
2.
Årsmleding og regnskap for 2013
Skrivar Egil Eide leste årsmeldingen høyt.
Det var en trykkfeil på side 3, “308 medlemmer pr. Januar 2013” skal være “pr.
Januar 2014”.
Årsmeldingen ble godkjent med denne anmerkningen.
an
Ivar Soknes spurte om hva punktet “Stand på Kystens Dag” innebar. Egil Eide svarte
at på forespørsel fra Sjøfartsmuséet stilte en gjeng fra Kystlaget opp. I 2014 er
Fløtmannsdagen berammet på samme dag som Kystens dag.
Halskar Frode Frydenlund gikk gjennom regnskapet.
Inntektene for kaffe & sjokolade salget går ikke inn i regnskapet for Kystlaget, men i
en slappkiste. Utgiftene står i regnskapet. Ivar Soknes mente at inntektene burde gått
til å dekke kaffe og sjokolade innkjøp, slik at regnskapet
regnskap blir renere.
Stoksundferja har fått tilskudd på kr 12.000. Tilskuddet til fløtmannsbåten er bl.a
brukt til å dekke utgifter til fløtmannsbrygga.
Regning fra kommunen på kr. 300 for bruk av Ringve-naustet
Ringve naustet var det usikkerhet
rundt. Frode Frydenlund vil høre med Ketil Berdahl om hvilke båter som ligger der.
Det er kjøpt inn en sag til kr. 5000,5000, ifbm kurs som er arrangert av båtbyggergruppa.
Aksel Jørgensen vil undersøke hvor denne saga er.
Krav på kr. 60.000 til forrige kafédriver er sendt til Namsmannen.
Namsmannen
Regnskapet ble godkjent av årsmøtet med en note om at årsregnskap, årsberetning og
vedtekter for Kystlagets to AS (Kafé Skuret AS og Stoksundferja AS) legges på nett
og henges opp på skuret.
Regnskapene for Kafé Skuret og Stoksundferja legges fram på et senere rådsmøte.
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3.
Årsmelding fra aktivitetsgruppene
Auskaran: Ingen fra gruppa var til stede.
Båtbyggergruppa: Aksel Jørgensen orienterte om at gruppa disponerer 3 500 kroner.
Det har ikke vært noen aktivitet i 2013. Aksel tilbød seg å bli et mellomledd mellom
Kystlaget og studieveileder. Bao Quoc Le vil gå på som leder. Aksel Jørgensen er
økonomisjef. Aksel lovet å skrive en liten årsmelding og sende til styret.
Dokumentasjonsgruppa: Ingen fra gruppa var til stede.
Flytebryggegruppa: Aksel Jørgensen fortalte at årsmøte nettopp var avholdt. Odd
Ketil Berdahl ble valgt som leder mens Jan Wickstrøm ble valgt som nestleder.
Fløtmannsgruppa: Clamer Meltzer orienterte, og startet med å si at det er umulig for
én mann å drive den på en skikkelig måte. Båten trenger stell. Deet trengs også større
pullerter på flytebrygga. Landgangen på bysiden må fikses. Vi trenger ny markise på
fløtmannshuset. Han håper at flere av de 300 medlemmene i Kystlaget Trondhjem kan
ta en tørn i 2014, og avsluttet med en apell om at vi må ta oss sammen, det er
Kystlagets renommé som star på spill.
Det ble så diskutert om bedre skilting litt opp for kaia på bysiden hadde vært lurt.
Egil Eide foreslo en nett-løsning (kalender) der en kan registrere seg for når en kan ro.
Hermes Horde: Ole Martinsen orienterte om at gruppa har litt penger igjen, og at
restaureringen fortsetter på Bremsnes. Hermes har ikke fått penger fra Riksantikvaren
i år, en avgjørelse som vil ankes.
Mat- og festivitas gruppa: Ivar Soknes fortalte at årsmøte gikk bra, med ti stykker
som hadde et trivelig lag.
Fartøygruppa: Roger Normann er første leder i gruppa som startet 17. desember.
Gruppa vil komme i fart etterhvert.
Motorgruppa: Marius Wick fortalt at det har skjedd ganske mye i 2013. En har
plateslått og isolert en vegg, og malt rommet. Gruppa har fått en motor fra Svein
Nordhammer som er jobbet med.
Ferge-gruppa: Johan Lines orienterte om at ferga var utleid til Kjerknesvågen i
sommer. Der var den også på slipp, hvor det ble skiftet 20 kjølbolter. Båten fikk igjen
gråfargen sin. Den gikk for egen maskin tilbake til Trondheim. En fikk avslag fra
riksantikvaren på søknad om støtte, og Ivar Soknes spurte om en kan anke? Det er
sagt at en ikke vil få noe de første 1-3 årene. Men gruppa vil søke videre. Takk til de
som sto for den formidable dugnadsinnsatsen på Kjerknesvågen!
Kaptein Dyre: Stein Cato Nordsæther orienterte, da leder Svein Kildal har vært mye
bortreist. Det har ikke vært veldig mye aktivitet i gruppa. En har låst av midler fra
riksantikvaren i 2013; 300 000 kroner som ikke er brukt. De er bundet til renblåsing.
En har også fått forhåndstilsagn på 300 000 kroner til neste år for videre arbeid.
Vengbåtgruppa: Ingrid Berg orienterte. Gruppa hadde årsmøte 15. Februar. Gunnar
Austrheim gjenvalgt som leder for ett år til. Vengbåtgruppa har 68 betalende
medlemmer, herav 28 livsvarige. Onsdagsseilaser har foregått med 7 seilaser før
sommeren og en kortere høstsesong med 4 seilaser fordi propellen gikk i sommer.
Sommerseilasen varte i to uker. Båten har vært utleid 2 uker til Fosen folkehøyskole.
Den har også vært med på Korsvikaspelet før sommeren. Det er foretatt en reparasjon
på skroget, og roret har fått nytt beslag. Vengbåten var halvveis nedsunket i vann i
høst, med påfølgende motorreparasjon. Økonomien er skral. Gruppa er interessert i å
arrangere kurs.
Håndverksgruppa: Sølvi Brandsø fortalte at de er tre som holder på; i det små på
loftet. Det er trekt puter til baren. En er i gang med å lage nytt flagg.
Studieveilederen var ikke til stede. Det er planer om å holde kurs i det å holde kurs i
2014.
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Aksel Jørgensen mente at styret bør anspore undergruppene til å sende inn
årsberetning og regnskap. Egil Eide sa at styret vil legge disse ut på hjemmesiden.
4.
Arbeidsplan og budsjett for 2014
Det var en trykkfeil i papirene: “Arbeisplan for Kystlaget Trondhjem 2013” skal være
“2014” i stedet.
Ivar Soknes spurte om hvordan framdriftsplanen for å få frem arbeidsgruppa som
skal jobbe målrettet mot offentlige instanser er (siste avsnitt i planen)?
Egil Eide svarte at han er valgt til leder, og at gruppa har hatt ett møte. Målet er å
påvirke opinionen, media og kommunen.
Ivar Soknes spurte hva som ligger i an en vil prøve noen nytt på fløtmannsdagen. Det
er snakk om færingstrafikk mellom Sjøfartsmuseet og Fosenkaia.
Aksel Jørgensen spurte om samarbeid på kaia og hvordan det ligger an med smeden
og keramikk? Det er aktivitet og et potensial for samarbeid.
Aksel Jørgensen spurte om prosjektgruppa mot gangbru Ravnkloa-Fosenkaia, og om
det kunne blåses liv i “levende kanalhavn”. Per Kristian er med i gruppa og kjenner
historikken. Svaret fra styret er at det egentlig er samme gruppa som er revitalisert,
bare under nytt navn.
Torstein Olsen spurte om driften av gulskuret / grønnskuret. Han mente at problemet
med aktiviteter i snekkerverkstedet i sommerhalvåret ikke vil bli mindre, og henstilte
til styret å vurdere en omlegging. Aksel Jørgensen kommenterte at dette har vært
diskutert før, at det er motstridende interesser og en omstridt sak. Audun Podsada sa
at den diskusjonen får en ta på et senere tidspunkt. Dag Linhjell la til at det må
diskuteres skikkelig. Sten Cato Nordsæther mente at det burde være en rådsmøtesak,
og Egil Eide svarte at styret vil forberede en rådsmøtesak på dette.
Sølvi Brandsø spurte om årsmåtet kunne få en orientering om hvordan en tenker seg
kafédrifta? Audun Podsada svarte at en har hatt to møter i AS’et. Audun Podsada,
Frode Frydenlund og Leif Skrøvseth sitter i styret. En har ansatt Gabrielle Arnøy som
daglig leder fra april til september. AS’et lønner medarbeidere. Mannen til Gabrielle
er impresario og vil jobbe med konserter, quiz-kvelder. Dette tas videre med mer
informasjon på neste medlemsmøte. Ole Martinsen spurte om hvem som har bevilling
nå? Audun Podsada svarte at i dag er det Kafé Skuret, med ham selv (Audun) som
bevillingshaver. Gabrielle skal ta prøven på tirsdag, da blir hun bevillingshaver, med
Audun som stedfortreder.
Frode Frydenlund gikk gjennom forslaget til budsjett for 2014, og kommenterte at 10
000 kroner er estimert til nytt gulv i baren (post 1c). Pallepris og leie av skurlokalet
øker. En skulle gjerne hatt 100 000 kroner mer på bok, for å ha bedre styrefart.
Budsjettet ble godkjent uten kommentarer.
5.
Innkomne forslag
Godkjenning av fartøygruppa ble vedtatt ved akklamasjon.
Egil Eide ba om at styret får fullmakt til å gjøre redaksjonelle endringer i Kystlagets
vedtekter hvor det er nødvendig, slik at de er i henhold til fartøygruppa og ikke den
nedlagte skøytegruppa.
6.
Valg
Dag Linhjell la frem valgkomiteens instilling. Følgende ble vedtatt på årsmøtet:
Halskar: Frode Frydenlund gjenvalgt for to år
Kaibas: Sten Cato Nordsæther valgt for to år
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Ny kaibas vara for ett år: Svein Nordhammer valgt for ett år
Skurbas: Marius Wick gjenvalgt for to år
Studieveileder: Astrid gjenvalgt for to år
Revisor: Ola Eiken valgt for to år.
Nytt medlem i valgkomiteen: Ivar Soknes for 3 år.
Aksel Jørgensen spurte om kaibas vara ved årsmøtet I 2013 ble valgt for ett eller to år.
Audun Podsada refererte fra fjorårets referat som sier at kaibas vara Iht. vedtekter er
valgt for to år.
Kaibas vara ble i år valgt for kun ett år for å unngå at både kaibas og kaibas vara blir
på valg om to år.
Per Kristian Rognes ble takket av for 6 års arbeid i styret (ikke til stede).
Møtet ble hevet kl. 19:45

__________
Ola Eiken
Referent

______________
Ingrid Berg
Underskrivere av protokollen

_____________
Jorunn Brandsø

