
 

Referat fra Aktivitetsledermøte i  

Kystlaget Salta 11.09.2019 

 

Tilstede:  

• Hanne Seljesæter (Håndverksgruppa)  

• Trond Heggelund (Båthavna) 

• Arne Andreassen (Nyholmen, Jubileumsfest, Faxsen, Motorgruppa) 

• Ole Selvær (Nyholmen Kystkultursenter, Nettverk Bodøsjøen) 

• Geoffrey Armstrong (Båtloftet/Hæringen) 

• Kurt Vidar Nilsen (Styreleder) 

• Solveig Seines (styret) 

• Svein Roald Kristiansen (styret) 

• Randi Ulvøy (styret) 

 

Ikke tilstede:  

• Per Kristian Lund (styret/Nordlændingen)  

• Leif Aronsen (styret) 

• Grete Nytrøen Kvavik (Færingen)  

• Katarina Fagertun(Utleie Molokroken/Bliksvær skole)   

• Åge Larsen (Styret) 

 

 

Dato: 11.09.2019  kl 19.00 Rødbrygga 

 

Kurt Vidar ønska velkommen       

 

Saksliste: 
 

1. Aktivitetsplan  

• Aktivitetsledermøte flyttet fra 4.sept til 11.sept 

• Pubkveld 7. sept flyttet til 14.sept 

• 14.sept: Gøy på landet og Færingregatta, Molopub på kvelden 

• Styremøte 7.okt flyttes til 30.sept 

• 18.okt, Kulturnatt, pub/konsertpå Molokroken hvis vi får forespørsel (Trond 

er klar      ) 

• 19.okt medlemskveld på Rødbrygga avlyses pga flere andre festlige 

arrangementer som kommer i høst. Det blir for tett mellom arrangementene. 



• 27.okt: Høstfest Færingen på Rødbrygga 

• 4.nov: Styremøte 

• 23.nov, Lutefiskaften  

• 1.des, Grøtfest på Rødbrygga 

• 11.des, styremøte 

 

2. «Kysten rundt» 

• Båthavna v/Trond: Befaring på bryggene forsommeren, begge landgangene 

er reparert. Alle plassene er utleid. Det må sendes ut stømregning til 

leietakerne. Det gjenstår noe beising. Oppfordre medlemmer til å gjøre en 

innsats. 

• Jubileumsfesten v/Arne: Invitasjoner til fest er sendt, jubileumsutgave av 

Auskaret sendes til alle medlemmer i uke 38. Det er 38 stk påmeldte til festen 

på Rødbrygga 21.sept. Oppfordre flere til å melde seg på. Det blir servering av 

bacalao, kaffe og kaker. Festen er gratis, drikke kjøpes i baren.  

• Nyholmen v/Arne: Det har vært 5 utlån til medlemmer og Bodø Havn i 

sommer. Litt utfordringer i forhold til sikringer som ryker.  

Lillebrygga har fått ny bordkledninge og takrenner. Ca 350 dugnadstimer er 

utført.  

Flere reperasjoner gjenstår, bla lekkasje i tak på Lillebrygga – mot smia. Dette 

+ skiftinger av 6 vinduer i 2.etg før en kan komme i gang med å etablere et 

allaktivitetsrom i 2.etg på Lillebrygga.  Søkned om midler til trappeheis er 

sendt til Tub-frim, ikke fått svar. Fremdriften for å få fullføre vårt 

provisoriske/bodene byggverk langs berget. Avtale med Bodø Havn følges 

opp. 

• Faxsen v/Arne: Etter Lofoturen i vinter ble det levert fisk for ca 25 000 kr. 

Faxsen kan fiske og levere på fritidskvote for inntil 50 000 kr. 

Mannskapssituasjonen er pr dags dato tilfredstillende. Ofte en utfordring å 

holde maskinist. Slipsetting på Rognan, ca 150 dugnadstimer utført. Vellykket 

tur til landstevnet i Trondheim. Returen nordover var flott, med mange stopp 

underveis. Chartersesongen hittill er middels, vanligvis sesongavslutning 

midten av okt. Mulig det blir et oppdrag for en bedrift i november. Flere 

planer for 2020; Lofotfiske/vm i skreifiske, Vestfjordseilasen, Landsstevne i 

Bergen. Faxsenstyret avgjør i slutten av sept om det blir tur til LS Bergen neste 

år.  

• Motorgruppa v/Arne:  Har 50 motorer 6 påhengsmotorer. Jobber med 

utstilling.  

• Bodøsjøen nettverk v/Ole: Nordlansmuseet søker midler til å få prosjektet 

fullfinansiert. 3 lass stein til steinvorr er levert. Osp til å bygge steinvorren er 

klar.  Materialer til naustet er skaffet. Prosjektet har fått tlgang til store 



mengder restmateriale etter reataureringa av Anna Karoline. Dette ligger i en 

shelter på flystasjonen. Arbeidet settes i gang når prosjektet er fullfinansiert.  

• Håndverksgruppa v/Hanne: Gledelig at allaktivitetsrommet nærmer seg 

bygging. Forespørsel om vi skal arrangere smikurs.  

• Båtloftet v/Geoffrey: Mellom 6-10 som deltar på Båtloftet hver tirsdag. 

Vanlig aktivitet gjennom vinteren, tradisjonelt vedlikehold. Kark deltok på 

Råseilseminar i Henningsvær i mars. 4 deltakere på seilkurs i vår/sommer. 

Færing-regatta i juni, 2 deltakere. Tirsdagsseilas gjennom hele sommeren med 

flere båter, både lagets og private. Utvidet Vestfjordseilas, med to seiledager i 

forkant av seilasen. For dårlig vær til å delta i Vestfjorden. Hæringen og Kark 

var utlånt til «Vinden drar».  Planer om seilsy-kurs til vinteren. Kystlaget har 

fått en båt i gave, den har fått navnet «Arild». Deltok med flere båter under 

åpninga av Jektefartsmuseet i juni.  

• Styret v/Kurt Vidar: Forbundet Kysten er en formidler av kunnskap. 

Miljøsertifisering, Kystlaget er miljøsertifisert, alt vi bruker av 

engangsmateriell skal være nedbrytbart. Det har vært to starndryddinger på 

Hjertøya i år, en i mai og en i august. Kystlaget har «adoptert» en strand på 

Hjertøya som vi har ansvar for å rydde to ganger årlig.  

• Sjarken har vært på slip. Det er gjort mye vedlikeholdsarbeid og båten er klar 

til bruk. Geir Tønder har sagt seg villig til å være med i ei gruppe som tar 

ansvar for Sjarken. Det skal oppresttes ei ansvarsgruppe på 2-3 personer.  

  
 

Ref: Randi Ulvøy 


