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Lederen har ordet.
Ja nå er heldigvis
våren i anmarsj og
det er snart tiden for
oss alle å påbegynne
båtsesongen, i den
anledning vil vi i
styret komme med
litt informasjon og en
del påminnelser.
I løpet av våren er
det klart for
ferdigstillelse av det
største økonomiske
løftet i FBF`s historie
Den nye brygge 5
skal ferdigstilles.
Pr dags dato ligger
alt i henhold til
fremdriftsplanen

dette på tross av at
Påsken i år har
plassert seg helt feil i
forhold til våre
planer.
Arnt Heggøy og hans
trofaste hjelpere har i
skrivende stund
ferdigstilt den
ytterste delen av
moloen.
Det er planert og
dekket er støpt,
bryggene er
ankommet men i
skrivende stund
ligger de fremdeles
på land.
Forlengelsen av molo

SJØSETTING VÅREN 2006
I år går båtene på
sjøen igjen Fredag
28.04 kl. 17:00.

ALLE SOM HAR
HATT BÅTENE PÅ
LAND ER PLIKTIG Å
STILLE PÅ
RENGJØRINGS
DUGNAD DAGEN
ETTER DVS LØRDAG
29.04.

(Betongbrygger) er ikke
ankommet men siste nytt
her er at disse skal være
klar i rimelig god tid.
Vann og strøm vil bli lagt
ut snarest men her er det
fremdeles litt ”mark å
vende”.
Vi ser også for oss en
mulig innvielsesfest for
brygge 5 men dette
kommer vi tilbake til ved
oppslag i havnen og /
eller mail.
REGISTRERINGSSKJEMA
Dette må være ferdig
utfylt og medtatt på
oblatdagen.

Fellestur våren 2006
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Tenk sikkerhet
Er ditt
brannsluknings
apperat å stole
på??

FELLESTUR
I fjor hadde vi som
mål å ha minimum
en felles båttur, selv
om det var et par
slike turer var det
aldri helt slik vi
hadde planlagt da
informasjonen om
disse kun gikk fra
munn til munn.
MEN: i år skal vi
være bedre!!!

Vi setter opp to
datoer, hvor den
andre er et
alternativ dersom
den første skulle bli
kansellert som følge
av dårlig vær.
1ste dato: 16.06
Alternativ dato
23.06
Følg med på
oppslag

miljøboden.
Hvor vi skal gå til er
fremdeles ikke
bestemt men det vil
ikke bli for langt fra
hjemmehavnen.
Vi planlegger å henge
opp et skriv på
miljøboden om
møtested nermere
avreise dato.

Styret legger opp til
at mer og mer
informasjon på mail
og SMS, som følge
av dette trenger vi å
oppdatere adresser,
telefon, mobil og
E-mail adresser.
Ellers kan det jo

være av betydning at vi
har oppdaterte disse
informasjonene på dere
alle hvis det skulle oppstå
situasjoner hvor vi må ha
kontakt med dere.

OBLAT DAG
Oblat dagen vil i år
bli: 10.05 2006
Mellom kl
18:00 - 20:00
Vedlagt i denne
forsendelse er det et
registrerings skjema
som må fylles ut og
leveres inn før
mottak av oblat.

Kontroll av brannsluknings apperater
Magne har skaffet en representant fra Lea & co. til kontroll av
brannslukningsapper: Torsdag 27.04 mellom kl 18:00—20:00
Ta med deres apperater for kontroll.
Pris pr apperat kr 80.Vi vil prøve å lage en samle ordre på nye apperater slik at vi
lettere kan forhandle pris.
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VHF KURS FOR FBF MEDLEMMER.
Alf Inge har igjen sagt seg villig til
å kjøre et VHF kurs for oss i FBF.

Kurset starter 2 mai kl. 18.00.
Dette er et tilbud for FBF`s
medlemmer.
• For å få utstedet et VHFsertifikat fra Telenor må man
være fylt 15 år.
• Det må betales et gebyr til

Telenor på kr. 590,- for å
gå opp til eksamen.
• Læreboken fra
Læremiddelforlaget koster
kr. 298,• 2 passfoto må medtas,
disse festes på
taushetsløftet.
• Andre medlemmer som
er interesserte i VHF -

INFORMASJON FRA STYRET.
Først av alt er det en del nye
momenter i vedtektene som
angår oss alle:
Som følge av de problemene
vi i de senere har hatt med få
tak på personer som er villige
til å påta seg verv i FBF ble
det på årsmøte 2006 godkjent
en ny paragraf hvor ingen i
FBF kan nekte å stille til verv
i foreningen.
I år praktiserer vi denne
paragrafen slik at vi har
påbegynt en rullering på
bryggeformenn, vi har startet
innerst ved moloen og har
tatt de 2 første personene fra
hver brygge, disse skal
fungere som bryggeformenn.
Med bryggeformenn menes
at disse skal ha ansvar for
dugnaden for hver enkelt
brygge, videre skal de
signere ut kontrollskjema

samt ha kontakt med
Leder havneutvalg.
Leder havneutvalg:
Pr dags dato er ikke
dette vervet besatt,
personer som kunne
tenke seg dette vervet
bes ta kontakt med
styret.
Arbeidsoppgavene vil i
hovedsak være å ha det
overordnede ansvar for
vedlikehold, dugnad, etc
i havnen samt ha den
”daglige” kontakten med
styret.
Vi kan tilby et viktig og
interessant arbeid hvor
du selvstendig får
planlagt og delegert ut
de oppgavene som
trengs for å ha en god og
sikker havn.

kommunikasjon, men som
ikke ønsker å gå opp til
eksamen kan også delta.
• Regner med 3 samlinger
på klubbhuset. ( totalt ca 12
timer).
Eksamen blir avtalt med
radioinspeksjonen i
Haugesund.
For påmelding kontakt:
Alf Inge Haug
mob. 90503488

Husk at i FBF er det veldig
mange hyggelige og hjelpsomme
personer til å hjelpe til med de
aller fleste oppgaver.
Som en kompensasjon har Leder
i havneutvalg igjennom
vedtektene krav på fri båtplassleie.
Dugnader.
Det vil bli satt opp lister på
klubbhus og eller miljøbod om
aktuelle datoer og gjøremål.
HUSK:
På denne kan dugnadinnskuddet
innarbeides samt at det gir mye
sosialt samvær.
Ta kontakt med bryggeformenn
eller leder havneutvalg / hus og
arrangemang kommite.
Navn på bryggeformenn etc vil
bli merket av på bryggelisten som
blir hengt opp i klubbhus og
miljbod.

STYRET I FØRRE BÅTFORENING 2006—2007 Styret for

FBF

2006 består av følgende personer:
Formann:
Ole Jan Olsen
(ojaolsen@online.no)
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52773266 / 90675211

Nestformann Rolf Arne Ronæs 52774193 / 99605120
(rarones@brodpark.no)
Kasserer
Eva.Thorbjørnsen
(et@haugnett.no)

72
Postboks
DAL
5575 AKS

52770051/91126788

Sekretær
Arnt Heggøy 52776330 / 40481600
(arheggoy@start.no)

HJEMMESIDE:
Søk på:

Styremedlem
Steinar Raaen
91810464 (steinar@screenpartner.com)

Førre Båtforening
Adressen star under, her
er mye nyttig informasjon
og skjemaer.

52777565

/

Se ellers oppslag på klubbhus / miljøbod.

et/
.no.n
e
m
/ho
http:/ forrefbf

Informasjon dugnader.
De
nye bryggene skal legges ut rett
over påske.

anledning til å være med klubbhuset om dugnader
å ta et tak.
fremover.

Her trenger vi medlemmer som
kan være med å montere
sammen utliggere, dette
arbeidet vil starte umiddelbart
etter at bryggene er lagt ut.

UTRIGGERE:

VEDLEGG TIL AVISEN:

Alle med båtplass I FBF
har plikt til å rengjøre
utliggere for skjell etc.

I år igjen vil vi gjennomføre
oblat dag, dere må alle ta med
registrerings skjema ferdig
utfylt.

Det hadde vert greit
Det forventes at alle på brygge 5 om dette hadde blitt
utført I løpet av
stiller.
vårsesongen av hver
Arnt Heggøy som er leder for
enkelt.
utbyggingen vil henge opp et
infoskriv om denne dugnaden på ANDRE DUGNADER:
miljøbod.
Det vil være oppslag på
Vi oppfordrer ellers alle som har miljøboden og på

Legg spesielt merke til at vi
ønsker at dere fyller ut deres
E-mail adresse da vi I
fremtiden vil sende mer og
mer informasjon på mail.
Dette bade for å lette vårt
arbeid samt redusere
kostnader.

