
LEDEREN HAR ORDET: 
Først av alt ønsker jeg alle 
medlemmer et Godt Nytt År! 
Året 2007 har passert og det 
har skjedd en del i foreningen. 
Det som de aller fleste nok har 
fått meg seg er vel søksmålet 
fra Åge Wee og John S 
Johannessen.  
I skrivende stund så er det 
fremdeles helt uklart hva som 
her kommer til å skje, da vi 
(FBF) nå er nødt til å sitte på 
gjerdet for å se om disse 
fremdeles ønsker å gå til sak. 
Saken var berammet i 
forliksrådet den 01.10.2007 
men våre advokater valgte å 
”hoppe” over denne instansen. 
Motparten har da en frist på et 
år for å sende oss stevning for 
tingretten. Vi har ennå ikke 
mottatt en slik stevning. men 
her kan ikke vi (FBF) gjøre 
mer enn hva vi har gjort for å 
fremskynde en avklaring. 
Bryggeformenn. 
05 / 2006 startet vi med 
bryggeformenn, to stykker for 
hver brygge, dette har så langt 
vist seg å være en suksess, 
disse personene skulle sammen 
med havnesjef stå som leder 
for dugnaden på den aktuelle 
bryggen.  
Dette vil fortsette, 
bryggeformenn blir utpekt ut 
fra båtplass og dette flyttes 
utover ettersom hver mann har 
gjort sitt år. Personene som i år 

skal gjøre sin plikt, er listet bak  
i avisen. 
Dette er noe samtlige er nødt 
til å være med på, foreningen 
drives på mer eller mindre 
dugnad fra samtlige, derfor er 
påkrevd at alle tar sitt ”tak” når 
dette kreves.  Vi forventer ikke 
at det nødvendigvis trenger å 
være den personen som er 
oppført som båteier, som 
utfører disse pliktene. Hvis 
vedkommende er forhindret 
pga helse eller annen gyldig 
grunn, må stedfortreder i så 
fall skaffes og dette må bli 
videreformidlet til leder i 
havneutvalg. 
Havnen:                            
Planlagt arbeid i havnen er 
skissert på side 2, her har vi 
ikke hele oversikten ennå da 
mye beror på den kontrollen vi 
skal ha under havoverflaten, de 
kostnadene som her kan dukke 
opp vil vi forsøke å ta hensyn 
til i kostnadsoverslaget for 
2008 så godt vi pr dags dato 
kan. Planlagt arbeid på moloen 
er ennå ikke påbegynt.  
Huset:                                  
Her er det bare mindre arbeider 
som ikke ble ferdigstilt i 2007. 
Her vil utgiften være 
minimale. 
De helt store utgiftene bør vi 
fremdeles unngå, inntil den 
eventuelle rettsaken er avgjort. 
Vi har nå penger på bok til å 
kunne ”kjøre” denne saken helt 
til topps om så skulle bli. 

Årsmøte / medlemsmøte.  
Også i år vil vi ha medlemsmøte 
samme dag som årsmøte, vi 
oppfordrer alle til å stille, slik at 
styret kan få litt 
tilbakemeldinger fra 
medlemmene  i hva som bør 
være den prioriterte oppgaven de 
kommende årene. 
Videre kunne vi kanskje fått 
innspill slik at vi kunne 
påbegynt en handlingsplan for 
FBF til neste årsmøte, det hadde 
derfor vert bra om dere kunne 
tenkt på hvordan dere kunne 
tenkt dere FBF på sikt, skulle vi 
kanskje prøvd å få tilrettelagt 
området, slik at vi på sikt 
kanskje kunne startet med kano / 
seilbåt tilbud til ungdom?  
Kanskje vi kunne fått oppgradert 
moloen slik at den ble tilpasset 
for funksjonshemmede og 
dermed lette deres tilgang til 
båtlivet? 
Tenk over dette og gi oss 
innspill på medlemsmøte. 
 
Ellers ønsker jeg alle 
velkommen på medlemsmøte / 
årsmøte 27.03.2008 
 
 
Med Hilsen 
Ole Jan Olsen 
Leder FBF 
 

 

Regninger: 

Regningene for 2008 vil i år 
ha forfallsdato medio mars. 

Dette for at styret og 
havneutvalg på et tidligere 
tidspunkt kan kontrollere og 
eventuelt ta skritt mot 
eventuelle ikke betalende 
medlemmer. 

 

Oblater: 

Oblatene blir i år sent 
sammen med dette 
skrivet til alle 
medlemmer med fast 
båtplass. 

Her forutsetter vi at 
dere snarest limer 
oblatet på båten, slik at 
vi kan holde en viss 
kontroll på hvem som 
ligger i havnen. 

Grunnen for at vi har 
oblatene er at det skal 
være mulig for oss alle 
og se om båtene som 
ligger i havnen egentlig 
hører til der, slik at vi 
ikke finner andres 
båter i ”vår” bås. 
INFO:                
•Oblat skal vere festet 
på frontrute H– side, 
båter uten vindu: i 
baugen H– side.  
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Viktige datoer I Førre 
Båtforening 

• Årsmøte Torsdag 
27.03.08 Kl 19:00 - 

• Medlemsmøte Torsdag 
27.03.08                 
kl 18:00—18:45 

• Forslag / saker til års-
møte MÅ være styret I 
hende senest 06.03.08 
(3 uker førut for års-
møte.) 

• Ved betaling over 
nettbank: Husk navn på 
båtplassinnehaver  og 
fakturenummer på innbe-
talingene. 

• Oblatene skal påsettes 
SNAREST.           
Senest 01.05.2008 

NB:Regninger  og  Oblater 
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ÅRSMØTE vil bli holdt 27.03.08 
klokken 19:00 
Vi holder medlemsmøte en time 
før. 18:00—19:00 
Saker til årsmøte må være 
Styret I hende 3 uker før 
årsmøte: Senest 06.03.2008 . 
Forslag til nye 
styrerepresentanter må være 
innsendt innen samme dato. 
Sakslister til Årsmøte kan 
hentes på klubbhuset  fra 
20.03.08 

FOR DINE MENINGER 

VINTER STRØM OG STRØM : 

VINTER STRØM.  NB NB NB: 
ALLE BÅTER SOM I LØPET AV 
VINTERHALVÅRET VIL KOBLE SEG TIL 
STRØM, SKAL PÅ FORHAND 
INFORMERE OM DETTE.  
 
Ta kontakt med: 
Alf Inge 905 03 488 eller mail: 
alfihaug@online.no.  
HAN VIL DA MERKE KABEL OG 
FORBRUKET VIL BLI MÅLT FLERE 
GANGER I LØPET AV ÅRET. 
TIL VÅREN VIL VI REGNE UT SNITT 
FORBRUK OG  SENDE REGNING. 
REGNER MED MAX   1 KR PR KW. 
DETTE MÅ BETALES PÅ EGEN GIRO OG 
ELLER MERKES MED STRØM + BELØP. 

Nestleder: 

ÅRSMØTE / MEDLEMSMØTE 

Førre Båtnytt. 
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På Valg:                        
Formann, sekretær, 
styrerepresentant samt en  
varamann i styret.                    
2 i Havneutvalg og 3 i Hus og 
arrangement kommite. 
Kunne du tenke deg et verv i 
FBF? Ta kontakt!!!! 
Ellers er det informasjon å 
finne på vår internettside:  
http://
www.forrebatforening.com 

VI SER AT FLERE KOBLER SEG PÅ 
HVERANDRE, DETTE BØR UNNGÅS 
DA REGNING VIL BLI SENDT TIL 
EIER AV BÅT HVOR LEDNING ”GÅR 
INN”  
VI BER DERE OGSÅ OM Å 
MODERERE STRØMFORBRUKET, 
ANLEGGET ER IKKE DIMENSJONERT 
FOR Å KUNNE HÅNDTERE FOR 
STORT FORBRUK PR BÅT, HVIS 
DETTE VISER SEG VANSKELIG FÅR 
VI DISKUTERE PÅ ÅRSMØTE OM 
EVENTUELT Å LEGGE UT EN NY 
KURS MED DE KOSTNADENE DETTE 
VIL MEDFØRE. 
NÅR DET OPPDAGES AT BÅTER 
LIGGER MED STRØM UTEN AT 
DISSE ER MELDT INN VIL LEDNING 
BLI KLIPPET OG FORBRUK 
STIPULERT.  

Bruk av strøm i havnen. 
Det skal kun brukes godkjent kabel m/jord 
og med gummi mantel for bruk utvendig. 
Det er ikke tillat å ha skjøt av kabelen 
utenfor båten, dvs. kabelen må trekkes 
helt inn i båten. Alle kabler som er i bruk og 
ikke er av godkjent type, blir koblet fra og 
klippet.  
STRØM 80 KR SOM FREMKOMMER PÅ 
REGNING:          
Dette er kun ment å dekke foreningens 
strømutgifter til lys brygger og klubbhus 
samt arbeids - strøm i korte perioder.  
SAMTLIGE MEDLEMMER BETALER HER 
DET SAMME. 
De som ønske  å ligge fast med strøm må 
informere Alf Inge om dette. Disse vil i så få 
regning på forbruk.                     

Vi har stadig tilsig av nye medlemmer i 
båtforeningen vår og det er positivt.  

Som medlem i foreningen får man tilgang 
til våre fasiliteter,  som f. Eks. klubbhus 
og slipp. Vi er etter hvert begynt å bli en 
stor båtforening med mange medlemmer. 
Nye krefter trengs alltid til å være 
aktivt med, det i seg selv skaper et godt 
sammhold. Jo flere som viser interesse og 
kommer med innspill og er villig til ta i et 
tak får mer tilhørighet til miljøet. Dette 
er det kun den enkelte som kan gjøre noe 
med. Dette året har jeg merket en 
forbedring på innkommende meldinger av 
de som ikke trenger å bruke sin båtplass.   

Inntektene dette gir er kjærkomne midler 
som vi trenger til vedlikehold av eksisterende 
annlegg og andre utgifter. 

De som også har fått andre interesser enn 
båtliv sier opp sin plass til fordel for de som 
står på venteliste, dette er god omtanke for 
andre som har ventet lenge på plass. Til de 
som kommer å spør om hjelp har jeg stort 
sett funnet en løsning.   

Det må jo også sies at det desverre er de som 
bare tar seg tilrette og det er til irritasjon 
for andre medlemmer i foreningen, hvorfor 
noen ikke respekterer gjeldene regler for 
havna vår. Kan nevne et eksempel på  om noen 
har solgt sin båt, lar andre bruke den uten å gi 
melding om det, dette er ikke god omtanke 
for de andre medlemmene. Hadde alle spilt 
med åpne kort kan vi alltid komme frem til 
enighet om en løsning. 

Det som vi hører blir snakket 
om, er at hvorfor foreningen 
skal ha denne ekstra inntekten. 
Det som blir glemt her er at de 
ekstra inntektene kommer 
medlemmene tilgode, det er 
medlemmene som danner 
grunnlaget for en båtforening. 
Derfor tror jeg at de fleste er 
interessert i litt ekstra inntekt 
til fellesskapet. 

 
Hilsen Nestleder                   
Førre båtforening 

Rolf-Arne Ronæs 



Vedlikehold av brygger i 
båtforeningen 2008  

Vi må i år fokusere på noe arbeid 
under vann, dvs stramme opp 
fortøyninger, legge om noe av 
vann/strøm/fortøyninger ettersom 
de som har inspisert under 
bryggene, forteller om et 
”kråkereir” med fare for gnissel og 
skade på vann- og strømledninger. 
Som mange sikkert vet slet 
Brygge 1 seg tidligere i vinter, den 
driftet ikke mer av enn at skadene 
ble minimale. Ser for oss at vi 
trenger å gjøre litt ekstra med 
denne bryggen ettersom  
kommunen også har lagt et rør 
over deler av fortøyningen til 
bryggen.  
Vi trenger sikkert også å spleise 

inn noe nytt tau på 
ankerfestene. 
                                                    
Vi må i år også prioritere 
utliggere. Splinter, skiver 
og bolter.  
Rengjøring av utligger.  Og 
etter rengjøring, gjøre en 
vurdering av utliggers 
flyteevne. Hente inn pris 
på nye flyteelementer ved 
behov for utskiftning. 
I samme omgang vil det også bli utført 
inspeksjon / vedlikehold på de andre 
bryggene. Vi håper at forankringen her er i 
bedre stand enn på brygge 1. 
 
Vennligst kom med innspill dersom dere 
mener vi burde ha mer med på årets liste.  
 

Årsfest !     
Responsen for eventuelle årsfester i 
foreningens regi har vert veldig 
laber, men vi lar oss ikke ”knekke” 
av det.  

Personene i Hus & arrangement 
kommiteen har satt seg i hodet at 
fest skal det bli, HVOR?  

Det kommer an på påmeldingen. 
Tidspunkt?  

Det vil bli hengt opp oppslag på 
miljøboden samt info på hjemmesiden. 
FØLG MED... :) 

Fellestur:                                            
I 2007 ble det arrangert en fellestur 
til Vesterøy, dette ble tatt litt på 
sparket. 

I år vil vi forsøke det samme men med 
litt bedre informasjon på forhand, 
følg med på hjemmesiden samt oppslag 
på miljøboden. 

Havne informasjon. 

 
Bruken av klubbhuset har 
tatt seg en del opp den 
senere tiden, spesielt 
kaffekosen klokken 12 på  
søndager. 
 
Vi håper at den trenden 
fortsetter men vi henstiller 
til de av våre medlemmer 
som har ideer eller kan 
tenke seg å avholde kurs 
etc til å ta kontakt. 
 
Angående arbeid på klubbhuset 
håper vi å få lagt gulvet i gang 
og ”røkerom” samt malt 
veggene her og på toalettet. 
Dette har også vert målet forrige 
året men vi får se det positive i 
det, at nå har vi spart dette 
arbeidet til i år.  
 
Vi oppfordrer at alle som er 
ute å spaserer om å komme 
innom for en kopp kaffe og 
en ”drøs”. 
 
. 

  Klubbhus:    
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 HJELP! 
Vi ønsker å komme i 
kontakt med         
medlemmer som kan tenke 
seg arbeidsoppgaver i 
foreningen.  
Vi trenger personer i  
• Styret  
• Revisor. 
• Havneutvalg 
Arrangement kommite 
Om du ikke i år ønsker å 
være med, men kanskje 
vurderer dette for neste år. 
Ta allikeveld kontakt slik at 
du / dere kan være litt med 
uten forpliktelser i år.  
Ta da kontakt med en av 
oss i styret. 

INFO:  
Vi oppfordrer alle medlemmer til å se 
det som en plikt hvis de ser noe: som 
er ødelagt, i ferd med å bli ødelagt 
eller andre ting. Enten å reparere selv 
eller som et minimum gi beskjed 
videre. 
Alle er selv ansvarlig for vedlikeholde 
sine uteliggere. 



STYRET I FØRRE BÅTFORENING 2007—2008 

Formann:          Ole Jan Olsen     52773266 / 90675211  
(ole.jan.olsen@haugnett.no)                               

Nestformann     Rolf Arne Ronæs    52774193 / 41126154 
(rolf.arne.ronaes@haugnett.no)                          

Kasserer           Eva Thorbjørnsen        52770051 / 91126788 
 (et@haugnett.no)            

Sekretær        Arnt Heggøy  52776330 / 40481600 
(arheggoy@start.no) 
 
Styremedlem Steinar Raaen   52777565  / 91810464    
(steinar@screenpartner.com)                

 

FBF Avisen 2008 

Postboks 515 
5595 Førresfjorden 

HJEMMESIDE: 
Søk på: 
 

http://

www.forrebatforening.

com 

NYTT AV ÅRET: 
 Vi forsøkte i fjor å bruke E.post /hjemmeside som informasjonskanal til våre medlemmer, pga at dette 
ville forenkle styrets arbeid, sparer utgifter, arbeidstid. Tilbakemeldingene har vert at medlemmene ikke 
har fått med seg informasjonen. Vil vi derfor i år sende avisen sammen med regning og oblat pr post. 

Bryggeformenn: 2008 

Brygge 1: Tor Sigurd Gundersen / Bente 
Halvorsen 

Brygge 2: Arne Johan Wiik / Mads Duesund 

Brygge 3: Sigurd Kallekodt / Aasmund Våge 

Brygge 4: Frode Tysse / Einar Våge 

Brygge 5: Øyvind Herland / Terje Klungland 

Bryggekanten: Einar Magne Tjøsvoll / Alf 
Terje Rorvik 

Vennligst MERK: 

Felles dugnadsdager som er avsatt er: 

onsdag 7.mai            Klokken: 17 - 20 
Lørdag 21.juni           Klokken:  10-14 
Lørdag 6.september  Klokken: 10-14 

 

 

 

 

 

Forslags kasse: 

 
Utenfor klubbhuset er det satt opp en 
postkasse. Her er det muligheter for de av 
dere som har forslag til ting som bør gjøres, 
dvs utbedres, taes opp i styre eller utvalg. 

                                Havne instruks: 
Havne instruksen ligger på vår hjemmeside og kan der leses / 
lastes ned. 
Det forventes at alle gjør seg kjent med denne og overholder de 
regler som her er skissert for havnen. 
Havneinstruks er de gjeldene retningslinjer som hver enkelt 
medlem har å rette seg etter, disse er ikke laget for å gjøre det 
vanskeligere for noen men for at havnen skal være mest mulig 
sikker og at alle skal ha og følge de samme retningslinjer. 
 

PRISLISTE FBF 
Diverse: 

Kontingent:  kr. 250,-         Per dugnadstime:        kr. 100,-              

Båtplassleie stor båt: kr. 700,-       Båtplassleie liten båt:     kr. 600,- 

Fellesstrøm:  kr.  80,-         Månedsleie båtplass:     kr. 300,- 

 

Listen nedenfor gjelder for nytildelingen fra og med 01.01.2004. 

Definisjon: Bredde B = bredde på båsen senter til senter.  

Netto båsbredde B – 44 cm 

Klasse 1: Bredde 2.15m     Innskudd  kr.  3500,-         Årlig leie kr.    600,-                       
Klasse 2: Bredde 2.55m    Innskudd  kr.  6000,-         Årlig leie kr.    800,-         
Klasse 3: Bredde 3.20m    Innskudd  kr.  8000,          Årlig leie kr.  1250,-        
Klasse 4: Bredde 3.50m    Innskudd  kr. 11000,-         Årlig leie kr.  1750,-       
Klasse 5: Bredde 4.10m     Innskudd  kr. 15000,-        Årlig leie kr.  2250,-       
Klasse 6: Bredde 4.50m    Innskudd  kr. 20000,-       Årlig leie kr.  3500,- 


