
LEDEREN HAR ORDET: 
Først av alt ønsker jeg alle med-

lemmer et Godt Nytt År! 

Året 2004 har passert uten at vi 

har fått gjennomført alt det vi 

hadde planlagt. 

Foregående år har for styret sin 

del hovedsakelig bestått i å fort-

sette arbeidet med å lage en plan 

slik at det senere skal bli litt mer 

strømlinjeformet og at ”driften” 

da mer eller mindre går etter en 

forutbestemt plan. 

Vi har også arbeidet med 

”Havneplan 2003—2005” som 

de aller fleste vet var ikke kom-

munen på vår linje med tanke på 

utnyttelse av havnebassenget, 

men arbeidet fortsetter, informa-

sjon vil bli gitt på medlemsmøte. 

Ellers har det fra styrets side blitt 

en del merarbeid da havneutval-

get ikke har fungert optimalt. 

Vi fikk tilbakemeldinger om at 

bryggene var i en slik forfatning 

at det kun var snakk om kort tid 

før de begynte å falle fra hver-

andre. 

Som en følge av dette, satte 

styret i gang arbeidet med vedli-

kehold / kontroll lister for bryg-

gene. Dette også på grunn av at 

det pr i dag ikke finnes noen      

fullgode notater på vedlikehold 

som er og skal utføres. Videre 

har vi hatt dykker nede til å 

kontrollere samtlige fortøyninger 

og tauverk, tilbakemeldingen  

var positiv: fortøyningene nede 

var i orden mens festene oppe på 

bryggene var dårlige. Det er 

derfor  startet arbeid med utskif-

ting / kontroll av sjarkler etc på 

bryggene.  

I 2005 ønsker vi å få en opp-

mann  for hver brygge, denne 

personen skal da sammen med 

havnesjef stå som leder for dug-

naden på den aktuelle bryggen.  

I år vil vi forsøke med et eget 

medlemsmøte ca 1 mnd forut for 

årsmøte, dette etter forslag fra 

medlemmene, vi vil også igjen 

forsøke å styrke det sosiale på 

den måten at vi som et minimum 

vil ha en kveld i måneden som 

åpen kveld. Se side 2 

Her ønsker vi at alle kan komme 

innom for den sosiale delen, men 

også for der å kunne gi sin ros / 

ris til styret og utvalg, VI     

ØNSKER EN DIALOG MED 

ALLE MEDLEMMENE for på 

den måten å gjøre en bedre jobb.  

Så noen spørsmål til Deg!  

Kan du  tenke deg en jobb i sty-

ret  / utvalg. Ta kontakt. 

Hva ønsker du av FBF? 

Hva ønsker du at styret skal 

arbeide med i 2005? 

Ønsker du at FBF skal være en 

aktiv forening? 

Skal vi fortsette prøve å lage til  

temakvelder etc, når  ingen bru-

ker klubbhuset? 

Var ikke det en av forutsetninge-

ne å få til noe sosialt i klubben? 

Tenk igjennom dette til        

medlemsmøte 10.02.! 

Ellers ønsker jeg alle velkom-

men på medlemsmøte 10.02 og 

årsmøte 10.03. 

Det er kun her, vi sammen 

kan skape en positiv forening, 

og et positivt miljø. 

 

Regninger: 

Regningene for 2005 vil i år 
ha forfallsdato 10.02.05 
Dette for at styret og hav-
neutvalg på et tidligere 
tidspunkt kan kontrollere og 
eventuelt ta skritt mot 
eventuelle ikke betalende 
medlemmer. 

 

Oblater: 

Vi vil i år forsøke å sende ut 
oblatene samtidig med inn-
kreving av dugnad / strøm. 

HUSK Å SETT OBLAT PÅ 
BÅTEN TIL FASTSATT 
TID. 

I 2005 vil båter uten god-
kjent merke bli fjernet/ 
låst fast for eiers regning 
også hvis oblat ikke er kor-
rekt festet, og  til rett tid. 

I 2004 ble flere ikke med-
lemmer tatt for å ligge ulov-
lig og ilagt regning for bruk. 

I 2005 vil disse bli fastlåst.  

——————————————— 

Oblat skal vere festet på 
frontrute H– side, båter 
uten vindu: i baugen H– side.  

GODT SYNLIG FRA BRYG-
GEN.. 
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Viktige datoer I Førre 
Båtforening 

• Regning forfaller 
10.02.2005 

• Årsmøte 10.03.2005 

• Medlemøte 10.02.2005 

• Årsfest / Jubileums-
fest.Her kommer vi til å 
henge informasjon på 
klubbhus,  oppslagstavle 
miljøbod.  

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

• Oblater sendes ut sam-
men med regning dugnad 
og skal påsettes umiddel-
bart.   

•  Senest 30.04.05 

NB:Regninger  og  Oblater 

Førre Båt nytt 2005! 
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ÅRSMØTE vil bli holdt 
10.03.05 klokken 18:00 

Saker til årsmøte må være 
Styret I hende 3 uker før års-
møte: Senest 17.02.2005 . 
Forslag til nye styrerepresentanter må 
være innsendt innen samme dato. 

Sakslister til Årsmøte kan hentes på 
klubbhuset  fra 05.02.04 

Eller på vår internettside: http://
home.no.net/forrefbf 

FOR DINE MENINGER 

VINTER STRØM OG STRØM PÅ ÅRSAVGIFT: 
VINTER STRØM. 

I ÅR SOM I FJOR VIL ALLE BÅTER 
SOM LIGGER MED ELLER KOBLER 
SEG TIL STRØM BLI MÅLT ET PAR 
GANGER I LØPET AV ÅRET, VI VIL 
DA REGNE UT SNITT FORBRUK OG  
LEGGE REGNING I SAMMEN MED 
INNBETALING AV DUGNAD / RE-
GISTRERING AV DUGNAD. 

KW PRISEN PÅ STRØM MEN  

REGNER MED MAX   1 KR PR KW. 

DETTE MÅ BETALES PÅ EGEN GIRO 
OG ELLER MERKES MED STRØM + 
BELØP. 

OPPSIGELSER AV BÅTPLASSER FRA 
MEDLEMMER SKAL SKJE I PERIO-
DEN SEPTEMBER—DESEMBER. DET-
TE P.G.A. ÅRSAVGIFTSRUTINER. 

OPPGJØR TIL MEDLEMMENE SKJER 
I APRIL HVIS PLASSEN ER SOLGT. 

 

TILDELING AV BÅTPLASSER SKJER 
I FEBRUAR—MARS, DET SAMME 
GJELDER OVERGANG MELLOM 
STOR/LITEN OG LITEN / STOR 
PLASS. ( FAKTURA ) 

NB: ALLE SKAL BETALE  FELLES 
OBLIGATORISK STRØM SOM KOM-
MER PÅ ÅRSINNBETALINGEN. 

NOEN FÅ HAR REDUSERT SIN REG-
NING DA DE IKKE BRUKER STRØM I 
BÅTEN, MEN DETTE SOM KOMMER 
PÅ KONTINGENTEN ER FELLES 
STRØM FOR FORENINGEN. 

ET LITE HJERTESUKK!!!!!!!!!!!!!!!!! 

FOR BETALERE OVER NETTBANK: 
VENNLIGST FØR PÅ FAKTURANUM-
MER OG NAVN SLIK AT VI KAN FIN-
NE UT HVEM DET ER BETALT FOR. 

Da slipper Steinar denne jobben. 

 

 

Kasserer har ordet: 

ÅRSMØTE / MEDLEMSMØTE 

Førre Båtnytt. 
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MEDLEMSMØTE : 

Medlemsmøte vil bli holdt  

 10.02.2005 

Fra kl: 18:00— 

 

Saker til dette bør være 
Styret i hende innen 
20.01.2005. 

Bruk av strøm i havnen. 
Det skal kun brukes godkjent 
kabel m/jord og med gummi man-
tel for bruk utvendig. Det er 
ikke tillat å ha skjøt av kabelen 
uten for 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.  

Strømforbruk vil bli målt flere  
ganger i løpet av vinterperioden. 



• HVER SØNDAG FRA 
11:30—14:30 ER DET 
ÅPENT HUS. KAFFE OG 
HISTORIER. VI HOLDER 
KAFFE DU TAR MED HIS-
TORIENE. 

• FØRSTE ONSDAG HVER MÅ-
NED ER DET ÅPENT HUS MED 
FORSKJELLIGE TEMAER.DISSE 
KOMMER VI TILBAKE TIL. SE 
OPPSLAG MILJØBODEN. 

• FORSLAG TIL TEMAKVEL-
DER, EVENTUELT PERSO-
NER SOM KAN HOLDE NOE 
SLIKT: TA KONTAKT 

KLUBBHUSET: 

Også i fjor var bruken av huset et tema, 
det hadde derfor vert bra om vi i år kunne 
sagt at dette var en suksess, men ei så. I 
månedene etter årsmøte ble huset brukt 
forholdsvis ofte, antall medlemmer som 
brukte tilbudet var ikke stort men en viss 
oppslutning var å spore.  Etter sommerferi-
en har oppmøte vert minimalt.  

Vi HÅPER AT DETTE KAN SNUS og at 
huset kommer til sin rett igjen i løpet av 
2005 Kom med forslag til temakvelder og / 
eller se mulighet til å holde noe slikt selv,  
ta da  kontakt. Det eneste som må gjøres 
er å ta kontakt  med styret eller Leder i 
Hus/Arrangement komiteen.   

Jubileums / årsfest !     
I år er foreningen 30 år.  

Av den grunn vil vi forsøke å få 
til en jubileumsfest. 

Tidspunkt for dette vil vi kom-
me tilbake til ved oppslag even-
tuelt ved utsending av dugnad / 
oblat. 

Klubbhus:   Bruk, temakvelder og hygge. 

HAVN: 
Det har forekommet en del tilfeller der 
medlemmer fremleier sin plass selv, dette 
er ikke lov. 
Bruker du ikke plassen er det kun foren-
ingen som kan leie ut videre. Derfor er 
det viktig at ubrukte plasser blir meldt 
inn til nestleder slik at disse kan leies  
  
Alle medlemmer bør føle 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. 
DUGNAD: Regning på dugnad vil bli 
utdelt sammen med oblatene. 
Her kommer også et info skriv hvor   
medlemmene setter seg opp på den dug-
naden de ønsker. 
Alle som ønsker dugnad vil få tildelt  
oppgaver.  
HJELP! 
Vi ønsker å komme i kontakt med         
medlemmer som kan tenke seg arbeids-
oppgaver i foreningen.  
Vi trenger personer i  
• Styret  
• Havneutvalg 
• Havneplan 2003—2005 Dette 

passer også bra for medlemmer 
på venteliste.  

FBF i Tall: 

Pr i dag har vi :                                        
187 Betalende medlemmer.                                    
129 plasser.  ( 52 ”små”  og 77 Store.) 
Ventelister ca 65 stk. 

15 medlemmer på venteliste er strøket 
som følge av ubetalt regning.                                         
HJEMMESIDE:                                      
FBF har i dag en hjemmeside                
( se side 4) denne vil bli oppdatert litt 
oftere enn før, her vil vi også legge ny 
informasjon. Dette sparer foreningen 
for store penger kontra å sende brev 
om alt, Som følge av dette ønsker vi 
også alles E—mail adresser. 

Generell informasjon!  

Det er så langt planlagt et kurs I 
2005. 

VHF Kurs: Dette kurset er påbudt 
for alle som har VHF installert. 
Kursholder er Alf Inge Haug vår  

sekretær. 
INFO MØTE: Mandag 14.03.05 

Interesserte bes møte her.  
 

Totalt antall timer:     12 
Sted:                    Klubbhuset 
Pensumhefte:            ca 248.- 
Gebyr Telenor:          ca 540.- 
 
Sertifikat utstedes etter fylte 15 
Medlemmer FBF betaler KUN 
pensumhefte og gebyr til Telenor. 

Årgang 2005 No 1 
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STYRET I FØRRE BÅTFORENING 2004—2005 

Styret for 2004 består av følgende personer: 

Formann:          Ole Jan Olsen     52773266 / 90675211  
(ojaolsen@online.no)                               

Nestformann     Rolf Arne Ronæs     52774193 / 99605120 
(rarones@brodpark.no)                          

Kasserer          Steinar Raaen   52777565  / 91810464    
(steinar@screenpartner.com)                

Sekretær          Alf Inge Haug       52832092 / 90503488 
(alfihaug@online.no )                                      

S t y r e m e d l e m  S t e i n  T h r o n s e n  5 2 7 7 3 3 4 3 / 9 1 3 3 6 0 7 1  
stein.thronsen@haugnet.no                                              

Førre Båt nytt 
2005! 

Postboks 72 
5575 AKSDAL 

HJEMMESIDE: 
Søk på: 
Førre Båtforening 

http://home.no.net/

forrefbf 

 

MEDLEMMER PÅ VENTELISTE: 

Styret vil med dette invitere alle                 
”venteliste medlemmer”  til medlemsmøte 
og årsmøte (se side 2) 

Her har dere alle muligheten til å få infor-
masjon, påvirke og eventuelt komme med i 
de forskjellige utvalg. Det har vert svært 
liten kontakt mellom foreningen og perso-
nene på venteliste.  

Med dette kan dere få muligheten til selv  
å arbeide med / påvirke det som skjer i 
foreningen med tanke på eks utbygging 
osv. 

 

 

 

 

 

Forslags kas-
se: 

Utenfor klubbhuset er det satt opp en 
postkasse. Her er det muligheter for de av 
dere som har forslag til ting som bør gjø-
res, dvs utbedres taes opp i styre eller 
utvalg og som av en eller annen grunn ikke 
treffer representanter for noen av disse,  
kan levere forslagene her.  

Havne instruks: 

Havne instruksen vil bli ferdigstilt forut for årsmøte. 

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 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 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,- 


