
Kystlaget Trondhjem 

Gulskuret, Fosenkaia, 7010 Trondheim 
 

 
 

Innkalling til rådsmøte 
 

Herved innkalles Kystlaget Trondhjems medlemmer til Rådsmøte på 
Gulskuret, Fosenkaia,  

torsdag 26. mai 2016 kl. 19:00 

 
Saker til behandling/diskusjon 

 
1. Referat fra forrige rådsmøte og styremøte 
2. Trondheim maritime fest 4. juni - planlegging av aktiviteter 
3. Forslag om å utvide motorrommet i Grønnskuret (se vedlegg) 
4. Eventuelt 

 
Håper så mange som mulig har anledning til å komme  og planlegge 
sommerens viktigste arrangement for kystlaget. 

 
 

Vel møtt! 
 
 

Egil Eide  
høvedsmann 
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Sak 2. Trondheim Maritime Fest 
 
Trondheim Maritime Fest (tidligere Kystens Dag) blir i år et samarbeidsarrangement 
der følgende samarbeidspartnere er med: 
- Redningsselskapets Sjøredningskorps Trondheimsfjorden 
- En blå tråd (Trondheim kommune) 
- Renere havn (Trondheim kommune og Trondheim Havn) 
- Trondhjems Sjøfartsmuseum 
- Naturvernforbundet i Trøndelag 
- Musikkfest Trondheim 
- Troll Restaurant 
- Kafe Skuret 
 
Endelig program kommer, men her er noen smakebiter: (Uthevet tekst er aktiviteter 
som spesielt involverer Kystlaget Trondhjem) 
 
- Offisiell markering av prosjektet Renere havn fredag 3. juni kl 1300 
- Raindogs (Ole Blind & Ole Jonny) covrer Tom Waits 
- Nidarosregatta 2016 for tradisjonelle seilbåter 
- Musikkfest på Stasjonsplassen og Kafé Skuret 
- Masse aktivitet for store og små i regi av Kystlaget Trondhjem 
- Eliasbåter og redningsskøyta "RS Uni"  (Redningsselskapet fyller 125 år i år) 
- Sjøfartsmuseet feirer maritim fest med gratis inngang 
- Omvisning på "SDS Hansteen" på Krigsseilerplassen 
- Åpne smie og håndverksutstillinger i Blåskuret 
- Fløtman ror deg over fra Rravnkloa hele dagen 
... og selvsagt god mat og drikke både på Troll og Kafe Skuret! 
 
Vi trenger mange medhjelpere for å gjennomføre dette arrangementet. Det er mange 
små men viktige oppgaver som må utføres. Det er alt fra vakthold, bygge båtdam for 
barna, rigge til og bemanne stand for kystlaget, hjelpe til med maritim auksjon, osv. 
Møt opp på rådsmøtet slik at vi kan fordele oppgaver for arrangementet.  
 
 

Sak 3. Forslag om å utvide motorrommet i Grønnskuret 
Motorgruppa er en av de mest aktive gruppene i kystlaget, men de har trange og 
kummerlige forhold for arbeidet sitt. På styremøtet 10. mai drøftet styret og 
motorgruppa et forslag om å slå sammen sveiserommet og motorrommet slik at de får 
et bedre verksted med mulighet for oppvarming av innerste delen. Det foreslås å 
bygge en skyveport mellom disse to rommene, samt at dagens dør inn til 
sveiserommet blokkeres. Dette gjør også at vi kan flytte Unionen som står i 
Grønnskuret litt innover i skuret.  
 
Sveiseaktivitetene flyttes til smia i Blåskuret som er bedre egnet for varme arbeider.  
 
Styret for kystlaget anbefaler forslaget, og det vil bli presentert mer detaljerte planer 
for nytt motorrom på Rådsmøtet. 
 


