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VIKTIGE
DATOER I FBF.

SJØSETTING

M A R S

Lørdag 30. april

Lederen har ordet.

Kl: 09:00

NY BRYGGE 4

Husk å delta på rengjøring etter utsetting.
Ansvarlig for denne
dagen er Gaute
Reinsnos
mob 905 52 871

ÅRSMØTE 2011
Tirsdag 15. mars
Kl 1900 på klubbhuset
Medlemsmøte
fra kl 18

I ekstraordinært årsmøte
19. mai 2010 ble det vedtatt
ny klasseinndeling, nytt
prisregime og oppgradering
av bryggeanlegget (se egne
innlegg side 3 og 4). I tillegg ble vedtektene oppgradert.
Ny brygge 4 er kjøpt inn,
og ventes levert i uke 12
(21-25 mars). Da blir det
stor dugnadsaktivitet i havna, og vi forventer at alle
som skal ha båtplass på
brygge 4, deltar aktivt.
Husk INFOMØTE—tirsdag

Saker må være styret i
hende tre uker før
årsmøtet
Saker blir lagt ut på
hjemmeside og på
klubbhus to uker før
møtet.
Søndagskaffi:
Alle er velkomne til
kaffi hver søndag fra kl
12—14

22. FEB KL 1900, se vedlagt
skriv.

Vi satser på å fjerne brygge
4 i uke 12.
Vi begynner altså før påske
og håper å bli ferdige til
sjøsetting 30. april. Styret er
stolt av arbeidsgruppa sin
innsats for at det blir ny
brygge i år.

Førstemann setter på
kanna.

Felles sjøsetting
lørdag 30.04 kl.
09:00.

ÅRSMØTE
Tirsdag 15. mars.
Store endringer ble vedtatt under forrige årsmøte. Styret har jobbet
mye å registrere inn
båtplasser i Havnman
etter de nye klassene.
Videre er det kopiert
inn mye informasjon fra
tidligere Excel ark. Vi
ser fram til å bruke
Havnman i 2011.
Styret skal i 2011 gjennomføre justering av
plasser i forhold til ny
klasseinndeling. Mange
vil bli berørt i større og
mindre grad. Vi håper at
sluttresultatet blir veldig
bra.
Siden så mange endringer ble gjort i 2010,
har ikke styret store saker til dette årsmøtet.

/

A P R I L

2 0 1 1

Vi er glade for at festkomiteen fikk arrangert fiskekonkurranse, fellestur og fest i
2010.
Vi ser frem til å høre årsberetningene fra 2010 og planlagte aktiviteter for 2011,
både fra det faste havneutvalg og hus- og arrangementskomiteen.
Jeg håper at våre medlemmer opplever et positivt
medlemskap i FBF i året
som kommer. Og jeg oppfordrer dere alle til å komme
med forslag til hva dere
ønsker av FBF ved siden av
å ha en båtplass.
Vi oppfordrer alle som er
interessert i et verv, til å ta
kontakt med valgkomiteen
ved Jan Helge Nilsen.

Minner om
årsmøtet tirsdag
15. mars kl 1900
Medlemsmøte kl 18
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Husstyret melder
om økt pågang for
å leie huset til
arrangement.

FELLESTUR
OG FISKEKONKURRANSE
Det har vært god aktivitet i foreningen siste
året.
Fellestur til Austerøy
helga 28-30 mai. Det
var godt oppmøte og
god stemning på bryggekanten.

Se hjemmeside for
pris og
kontaktperson.
Litt om dugnad og

Fiskekonkurranse ble
arrangert 12. september.

BÅTFØRERPRØVE
Arrangeres dersom det er
tilstrekkelig påmeldte (12).
Meld interesse:
post@forrebatforening.com

Det var båtopptak med
påfølgende fest
30. oktober.

bryggeformenn:

Aktiv båtforening
Vi oppfordrer alle
til å benytte båtene sine. Vi setter
pris på stor aktivitet i havna, både
sommer og vinter.

Sjekk
brannsluknings
apparatet. Rist
det og hør at
pulveret er lost.

FBF

Leder for havneutvalget har ansvar for dugnadsarbeid i havna.

BRYGGEFORMENN 2011:

Kaikant

I tillegg rullerer funksjon som bryggeformann. Bryggeformann er kontaktperson ift
ting som må ordnes på brygga. Det er to
bryggeformenn per brygge per år. Da ordningen startet begynte vi innerst ved molo.
I utgangspunktet er det de neste to plassene
på hver brygge som får vervet pr nytt år.

Alf Terje Rovik 48118962
Terje Nygård 99457076
Brygge 1:
Sigurd Kvinnesland 91629565
Bjarne Hopland 47017878
Brygge 2:

Tusen takk til alle som har gjort en innsats
for FBF i 2010! Spesiell takk til deltakere i
dugnad ved utskifting av pontonger på
brygge 1.

Egil Notland 40405138
Harald Lønning 91109170

Nestleder:

Olav Sigmund Hustoft 90166865
Reidar Tjøsvoll 95963334

Ved tildeling oktober 2010, ble 10 medlemmer
tilbudt ny båtplass. Vi har nå flere ledige plasser.
Disse har vi foreløpig ikke tildelt, slik at vi har
fleksibilitet ved omrokering ved utlegging av
brygge 4.
Henvendelse bør skje på mail med fullt navn,
båtplassnr /brygge og medlemsnr.
Informasjon om båtplasser er nå lagt over i det
nye systemet ”HavnMan”. Dette vil gjøre administrasjonen av båthavna enklere.
Jon Kristian Stenersen, nestleder
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Brygge 3:

Brygge 4:
Odd Østebøvik 90146659
Arne Ilstad
97950520
Brygge 5 :
Øyvind Herland
Terje Klungland

98296711
48278451
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STRØM I HAVNA, SOMMER OG VINTER
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.
De av dere som ønsker å ligge med strøm om
sommeren, ta kontakt med Alf Inge for å sette
dere på liste slik at vi senere kan registrere det.

Til dere som ligger med vinterstrøm: ta kontakt med Alf Inge Haug. Her er de aller fleste
veldig flinke til å gi beskjed, men det finnes
kanskje noen få som har glemt det i år også.
MERK:
STRØMKABLER: Her er det kun jordet gummikabel som er godkjent i havna.
Alf Inges nummer er: 90503488

NYE ANALOGE STRØMMÅLERE
Ved forrige årsmøte ble det satt fram et forslag om ny måler til alle som ligger med strøm.
Det ble vedtatt at alle som skal ligge med fast strøm i FBF skal ha innkjøpt, og benytte analog strømmåler
som er tilkoplet og lagt slik til at den alltid kan leses av. Måleren skal være merket med eiers navn. Denne
måleren skal kun benyttes i FBF sin havn og alle kwh på denne skal det gjøres opp for m/FBF. Disse vil bli
lest av to ganger i året.
Det ble høsten 2010 kjøpt inn og delt ut analoge strømmålere. Disse kostet kr 750,- per stykk. Dersom noen
fortsatt mangler slik måler, ber vi om at styret snarest får melding/e-post om dette.

NY KLASSEINNDELING OG PRISREGIME
I ekstraordinært årsmøte 19. mai 2010 ble det vedtatt ny klasseinndeling, nytt prisregime og oppgradering
av bryggeanlegget:
Brygge 1: Bryggen oppgraderes med nye flytepongtonger i tråd med arbeidsgruppens forslag (Dette er
fullført høsten 2010). Justering av bredder mellom plassene utføres 2011.
Brygge 2: Ingen endring på innsiden med småbåtene. På utsiden foreslås å krympe alle plasser til 3,50,
bortsett fra de 2 ytterste som beholder 4,10 bredde. Dette gir 1 ekstra plass. (Gjøres 2011)
Brygge 3: Alle plasser justeres til 4,10 (8 metere) eller 3,50 (6 metere) så langt som råd er. Inntil videre
må det gjøres noen unntak pga store båter. Styret oppfordrer at de med større båter søker seg til de
nye plassene på brygge 4 eller 5 så snart disse blir ledig.(Gjøres 2011)
Brygge 4: Utskifting av brygge 4 ved at ny brygge kjøpes inn. Styret anbefaler at så mange plasser som
mulig blir lagd med 4,10 bredde og 10 meter utriggere, så langt dette er mulig i forhold til lengde
på innkjøpt brygge. Styret anbefaler at antall båtplasser beholdes (Våren 2011).
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STYRET I FØRRE BÅTFORENING 2010—2011
Styret består av følgende personer:

Adresse:
tforening
Førre Bå
515
Postboks
n
resfjorde
5595 Før

Formann: Arnt Heggøy, 40481600, arnt.heggoy@haugnett.no
Nestformann : John Kristian Stenersen 90552806 jokrsten@online.no
Kasserer: Eva.Thorbjørnsen 91126788 et@haugnett.no
Sekretær: Nils Kåre Rovik 95416632 ni-rovik@online.no

E-post:
g.com
batforenin
e
r
r
fo
@
t
pos

Styremedlem: Jan Helge Nielsen 91873506 boviks@online.no

om
ng.c
reni
o
f
t
a
b
forre
ww.
w
/
/
:
http

Vedlagt følger oppdaterte
vedtekter og ny havneinstruks. Styret oppfordrer
alle til å sette seg inn i disse.
Vi viser til endringer i forhold til tildeling av båtplasser
og krav til personlig bruk av
båtplass.

Fra fiskekonkurranse 2010

TABELL OVER BÅTPLASSER, NYE KLASSER OG PRISER
Årsleie er nå basert på kvadratmeterpris på 80 kr, dvs båtplassens bredde ganger utligger.
(Klasse 3 er ikke tatt i bruk.)
Klasse
1

Bredde
(m)
2,55

Lysåpning
(m)
2,25

Utligger
(m)
6

Max – båtlengde
6,5

Max
– fot
21

Innskudd
6 000

Årlig
leie
1 224

Kvadratmeter
15,3 m2

2

3,50

3,05

6

7,5

25

8 000

1 680

21 m2

3

3,50

3,05

8

10

33

11 000

2 240

28 m2

4

4,10

3,65

8

10

33

15 000

2 624

32,8 m2

5

4,10

3,65

10

12,5

41

18 000

3 280

41 m2

6

4,50

4,05

10

12,5

41

20 000

3 600

45 m2

