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Lederen har ordet.
er ferdigstilt og dette
ble veldig bra.
Til neste år ser
Havneutvalget for seg
å fortsette dette
arbeidet.
Det har blitt utarbeidet
et par forslag som skal
gjennomgås i styret
før det blir presentert
Som de aller fleste har
til årsmøte.
vert klar over har det
Hus og arrangement
pågått en tvist mellom
kommiteen arbeider
FBF og en av ”våre”
naboer, denne saken er også med et utkast til
rehablitering av huset,
nå lagt ”død” da
disse blir også
motparten ikke gikk
fremlagt til årsmøte
videre innen
søksmålsfristens utløp. 2009.
Videre har det pågått en Videre er vi igang
god del arbeid i regi av med å lage varslings rutiner for
Havneutvalget. Første
del av molo -avrettingen båtforeningen.
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.

SJØSETTING VÅREN 2009
I år går båtene på
sjøen igjen
Lørdag 25.04.09
kl. 09:00.

ALLE SOM HAR
HATT BÅTENE PÅ
LAND ER PLIKTIG Å
STILLE PÅ
RENGJØRINGS
DUGNAD ETTER
SJØSETTINGEN.

Grunnen for dette er jo at
vi har hatt en del tilfeller
av forskjellig art.
Det er da greit for oss
alle om den som
eventuelt oppdager noe,
på en enkel måte kan
finne ut hvem han / hun
skal kontakte i styre /
utvalg og da vite at saken
blir tatt videre.
For de som sitter i styre /
utvalg og blir kontaktet
har da en fast prosedyre
på hvem / hvor de skal
informere videre ved
forskjellige hendelser.
Videre henstiller jeg / vi
til dere alle om å komme
med forslag på hvordan /
hva dere ønsker av FBF
ved siden av å ha en
båtplass.
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Felles
helgetur
for alle FBF
Medlemmer
Oppslag kommer
på hjemmesiden.
www.forrebatfo
rening.com

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!!!

Fellestur våren 2009
Vi setter opp to
datoer, hvor den
andre er et
alternativ dersom
den første skulle bli
kansellert som følge
av dårlig vær.
Alternativ 1
05.06
Alternativ 2:
12.06.

REGISTRERINGS-

Havneinfo:

SKJEMA
I LØPET AV
VÅREN VIL VI I
STYRET RINGE
RUNDT TIL HVER
ENKELT SLIK AT
VI FÅR
OPPDATERT
REGISTRERINGS SKJEMAENE

Som skrevet på side
en blir det felles
sjøsetting
lørdag 25.04.2009.
HUSK AT ALLE
SOM HAR HATT
BÅTEN PÅ LAND
SKAL VÆRE MED
PÅ
RENGJØRINGEN
ETTERPÅ.

Planlagte
dugnader våren
2009:
- onsdag 6.mai kl
17-20
- lørdag 20.juni kl
10-13
- onsdag
16.september
kl 17-20

Nestleder Informerer:

SE OPPSLAG PÅ
HJEMMESIDEN:
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.
Bryggeformenn 2009
Kaikanten:
Tor Inge Breistein og
Terje Nygård
Brygge 1: Lars Grinde og
Berit Grødem
Brygge 2: Terje Apeland
Og Gabriel Skofteland
Brygge 3: John I Sortland
Og Ole J Stokkenes
Brygge 4: Sveinung Fjeld
Og Peder Lofthus
Brygge 5:
Knut I Knapskog og Vidar
Hansen

Vi har en positiv utvikling fra medlemmer i vår forening. Enda flere er flinkere til å melde inn når de ikke skal bruke
sin båtplass, det er med på å bidra til ekstra leieinntekter som kommer alle medlemmene tilgode. Vi ser det igjen på
noe av det som skjer på fasaden til moloen, håper dette kan være med på å motivere til å bidra enda mer.
Jeg vil påstå at de som har vært i kontakt med meg og som har trengt hjelp til et eller annet med båtplass har fått det,
så sant det er praktisk mulig å få til. Dette oppnår man bare ved å være åpen, ærlig og ha god dialog.
Det som et forbedrings punkt også i år, er til de som bruker strøm om vinteren til å holde båtene varme og tørre
melder fra til de ansvarlige som skal se etter dette. Vi har flere som griner når de må betale for strømmen de bruker
hos oss, men er det riktig å skyve regningen over på de andre medlemmene spør jeg. Som vi kjenner til blir ikke
strømmen noe særlig billigere i fremtiden. Strøm er en av de største utgiftpostene vi har i foreningen og derfor er det
viktig at de som trenger strøm gir beskjed om det så vi får målt forbruk for å kunne fakturere mest mulig riktig.
Årets motto må være ” Ærlighet varer lengst”
FBF
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STRØM I HAVNA, SOMMER OG VINTER
Strøm i havna er og blir et tema til
frustrasjon for oss i styret og ikke minst
Alf Inge som har arbeidet med å måle
hver enkelt.
Vi vil her prøve å informere litt om
hvordan strøm og strømkostnader blir
håndtert og hvordan vi ALLE skal gå
frem ved bruk av strøm,
I kontingenten er det et mindre beløp til
dekning av strømstolper på molo og
brygger, samt miljøbod og Hus.
Innbefattet i dette er det også det som vi
kaller sommerstrøm som er ment som
arbeidsstrøm for mindre arbeid på båtene

samt lading av batterier.
Men det viser seg desverre at
noen ligger med strøm hele
året for å holde varmt vann
på bereder og eller kulde i
kjøleskapet, DETTE er ikke
noe som felleskapet skal
betale for.
Derfor henstiller vi til de av
dere som ønsker denne
muligheten å ta kontakt med
Alf Inge for å sette dere på
liste slik at vi senere kan ta
betalt for dette.
Videre er det alle som ligger
med vinterstrøm: Her heter
det også at ALLE skal ta
kontakt med Alf Inge for å

INFORMASJON FRA STYRET.
Igjen har det skjedd at en
”utenforstående” har tatt seg
til rette og lagt sin båt i
havnen vår. Dessverre hadde
det seg slik at vi i styret
trodde at vi hadde oversikt
over hvem så lå på plassen
(e), men dette var desverre
ikke tilfelle. Etter en del
dektektivarbeid fikk vi tak på
vedkommende og i skrivende
stund avventer vi at båten
skal bli hevet / flyttet.
Denne saken samt andre ting
som har skjedd i havnen
tidligere viser viktigheten av
oblater og at VI ALLE fester
tildelt oblat på båten snarest
mulig. Da har vi alle
muligheten til å sjekke om
båtene på vår brygge er den
rette eller om noen har tatt
seg til rette.

Dugnader.
Det er satt opp dager for
dugnad i avisen samt
lagt ut på hjemmesiden.
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
er også listet her i
avisen, ta kontakt med
din bryggeformann
dersom du ser noe som
bør utbedres. Men husk:
Kan dere selv utbedre
skaden eller ta affere før
noe utvikler seg så er jo
dette det aller beste.
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sette seg på liste.
Her er de aller fleste veldig
flinke til å gi beskjed men det
finnes noen få som har glemt det
i år også. Vennligst prøv i
fremtiden å gi beskjed forut så
letter det arbeidet på oss alle.
Videre viser det seg at
strømkostnadene stiger, det vi i
dag betaler i felles strøm er 80.–
pr år pr båt. Sannsynligvis vil
styret foreslå en økning her slik
at denne kostnaden noenlunde er
selvbærende.
MERK:
STRØMKABLER: Her er det
kun jordet gummikabel som er
godkjent i havna.
Alf Inges nummer er:
90503488

Pga at flere av oss i styret har hatt
en veldig travel begynnelse på året
så kommer avisen / regningene
noe sent, her ber vi om forståelse
for dette og håper at det ikke lager
noe problem for noen av Dere.
Vi vil også minne alle på at forslag
til årsmøte MÅ være styret i hende
senest 26.03.2009.
Saksliste til årsmøte kan hentes på
klubbhuset f.o.m 09.04.09
Saksliste blir også lagt ut på vår
hjemmeside.
Som tidligere år vil vi ha et
medlemsmøte forut for årsmøte:
Fra kl 18:00—18:45
Dette for bedre å kunne informere
om planer ideer som eventuelt skal
opp på årsmøte.
Vel Møtt alle sammen.

STYRET I FØRRE BÅTFORENING 2008—2009 Styret består
av følgende personer:
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Formann:
Ole Jan Olsen
(ole.jan.olsen@haugnett.no)

52773266 / 90675211

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

Eva.Thorbjørnsen
(et@haugnett.no)

Sekretær Arnt Heggøy
(arnt.heggoy@haugnett.no)
Styremedlem
(boviks@online.no)

Informasjon dugnader

52770051/91126788

52776330 / 40481600

Jan Helge Nielsen 91873506

ÅRSMØTE / Medlemsmøte

Havneutvalget har planlagt følgende for 2009:
•

•
•
•
•
•
•

Fortsette med rett kant i sjøen mellom brygge
1 og 2. Fortsetter med betongklosser og stål/
trevirke. Inkl. murkant på naturstein og mellom
brygge 1 og 2.
Rep av fortøyning av brygge 3. Skjøte inn nytt tau.
Legge ut fortøyning brygge 1 etter at denne ble
flyttet under muring på molo.
Brygge 1. Bytte flyte elementer.
Bygge en benk for plassering på moloen.
Diverse rengjøring og forefallende arbeid.
Undervanns arbeid; kontroll av brygge
fortøyninger.

Hus og arrangement kommiteen har følgende
dugnader for 2009:
•
•
•
•
•

Vaske og spyle terasse.
Rydde utvendig for boss og ugress.
Klippe trær ved siden av klubbhus.
Bygge ny gang / toalett.
Fiskekonkuranse vil ble forsøkt dratt igang igjen.

ÅRSMØTE 2009
Årsmøte vil bli holdt 16.04 2009 kl: 19:00
Vi holder medlemsmøte en time før fra kl:
18:00—18:45
I år har vi følgende verv på valg:
•
Formann.
•
Nestformann
•
Kasserer
•
Leder Havneutvalg
•
2 medlemmer til Havneutvalg
Vi ønsker kontakt med personer som kunne tenke
seg verv, ta kontakt med en av oss i styret.
Mail og telefon nummer finnes på hjemmesiden.

Viktig:
Saker til årsmøte MÅ være styret i hende
senest 3 uker før årsmøte: 26.03.2009
Saksliste blir lagt ut på hjemmesiden og på
klubbhus 09.04.2009

