
LEDEREN HAR ORDET: 
Først av alt ønsker jeg alle 
medlemmer et Godt Nytt År! 

Året 2007 har passert og 
mye har  skjedd i 
foreningen. 

Brygge 5 har blitt ferdigstilt, 
det eneste som i skrivende 
stund gjenstår er en 
fotocelle for lyset på brygge 
5 slik at lyset går av på 
dagtid, samt vann. 

Her er det mange som skal 
og bør takkes, og jeg vil 
med dette på vegne av 
samtlige medlemmer i FBF 
takke disse som stilte opp i 
forbindelse med 
utbyggingen uavhengig av 
vær vind og andre forhold. 

Fakta omkring klager etc  
omkring  brygge 5: 

• Juni 2005 
Byggesøknad 
godkjent teknisk etat  

• Mai 2006 Protest fra 
naboer til 
havnevesen etter 
påbegynt utlegginng  

• Juni 2006 
Byggesøknad 
godkjent av 
havnevesen  

•  Juni 2006  
Godkjenning fra 
teknisk etat påklaget  

• September 2006 
Teknisk utvalgt 
behandlet klagen . 
Teknisk utvalg 

opprettholdt vedtaket 
til teknisk etat, og 
sendte klagen videre 
til Fylkesmannen for 
behandling. Vi har 
ennå ikke fått 
tilbakemelding. 

I 2005 / 2006 begynte vi 
med bryggeformenn for 
hver brygge, dette har så 
langt vist seg å være en 
suksesse, denne personen 
skulle sammen med 
havnesjef stå som leder for 
dugnaden på den aktuelle 
bryggen.  

Noen  har her fått utrettet 
veldig mye, spesielt må det 
nevnes de som har hatt 
brygge 5, vel å bra at dette 
er en ny brygge men det 
arbeidet som her er lagt ned 
er langt over hva vi 
forventet. 

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. 
Klubbhuset: I 2006 har 
bruken av klubbhuset vert 
minimal, vi ønsker innspill til 
hva som bør gjøres for å 
styrke den sosiale biten her, 
det hadde vert greit om 
noen gjerne kunne påta seg 
en oppgave her. 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 
styret  / utvalg. Ta kontakt. 
Hva ønsker du av FBF? 
Hva ønsker du at styret skal 
arbeide med i 2007? 
Ønsker du at FBF skal være 
en aktiv forening? 
Skal vi fortsette prøve å 
lage til  temakvelder etc, når  
ingen bruker klubbhuset? 
Var ikke det en av 
forutsetningene å få til noe 
sosialt i klubben? 
Tenk igjennom dette til        
medlemsmøte 01.03.! 
Ellers ønsker jeg alle 
velkommen på 
medlemsmøte og årsmøte 
01..03.2007  
 
Det er kun her, vi 
sammen kan skape en 
positiv forening, og et 
positivt miljø. 
 
 

 

Regninger: 

Regningene for 2007vil i år 
ha forfallsdato 10.02.07 
Dette for at styret og 
havneutvalg på et tidligere 
tidspunkt kan kontrollere og 
eventuelt ta skritt mot 
eventuelle ikke betalende 
medlemmer. 

 

Oblater: 

Oblater blir delt ut 
torsdag 10. mai fra kl 
17-20. 

•Skjema for endringer – 
i år skal bare de med 
endringer levere 

Registreringsskjema, 
se eget vedlegg.korrekt 
festet, og  til rett tid. 

•Vi minner på at det er 
svært viktig at den 

enkelte passer på å møte 
frem, eller avtaler med 
andre å møte for dem. 

Dersom 50 stykker ikke 
møter, betyr dette at vi i 
styret først mottar 50 
telefoner, og deretter må 
avtale tid og sted for 
overlevering av oblat for 
alle disse. 

Oblat skal vere festet på 
frontrute H– side, båter 
uten vindu: i baugen H– 
side.  
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Viktige datoer I Førre 
Båtforening 

• Regning forfaller 
10.02.2007 

• Årsmøte 01.03.2007 

• Medlemøte 01.03.2007 

• Årsfest 10.02.2007 kl 
19:30 se side 3. 

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

• Oblat dag torsdag 
10.05.2007.     Ob-
latene skal påsettes 
umiddelbart   

•  Senest 15.05 2007 

NB:Regninger  og  Oblater 

HUSK: NY ADRESSE 

Desember 2006 
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ÅRSMØTE vil bli holdt 01.03.07 
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 
07.02.2007 . 

Forslag til nye styrerepresentanter 
må være innsendt innen samme 
dato. 

Sakslister til Årsmøte kan hentes 
på klubbhuset  fra 21.02.07 

FOR DINE MENINGER 

VINTER STRØM OG STRØM : 

VINTER STRØM.  NB NB NB: 

NYTT AV ÅRET: 

ALLE BÅTER SOM I LØPET AV 
VINTERHALVÅRET VIL KOBLE 
SEG TIL STRØM, SKAL PÅ 
FORHAND INFORMERE OM 
DETTE.  

TIL 

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. 

 

Etter utbygging av brygge 5 har 
vi redusert ventelistene våre 
med 53 nye tildelinger med 
smått og stort og solgt alle 
plassene på den nye bryggen + 
noen i den eldste delen av 
havna. Det er blitt gjort noen 
interne forflyttinger for å få 
kabalen til å gå i opp, jeg vil 
takke de som har vært villige til 
å flytte plasser for å dette til. 

9 medlemmer har valgt å 
avslutte medlemskapet i 
båtforeningen. Dette vil si at på  

ventelisten har vi: 
Ingen i klasse 6 , 4 i klasse 5,        
8 i klasse 4, 20 i klasse 3.             
16 i klasse 2 og 9 i klasse 1.        
Ut fra dette ser vi at det ved 
neste korsvei bør bygges ut for 
klasse 3 og 2.                                       
Denne utfordringen må 
Årsmøte ta stilling til.                                          
En annen mulighet kan 
eventuelt være å omstrukturere 
bryggene for de mindre båtene. 
Dette er noe årsmøte må ta 
stilling. 

Nestformann har ordet: 

ÅRSMØTE / MEDLEMSMØTE 

Førre Båtnytt. 
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På Valg: Formann, 
nestformann, kasserer og en  
varamann til styret.                    
2 i Havneutvalg og 2 i Hus og 
arrangement kommite. 

Hva ønsker du at styret skal 
prioritere i 2007? 
Eller er det informasjon å finne 
på vår internettside:  
http://
www.forrebatforening.com 

REGNER MED MAX   1 KR PR 
KW. 

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

VI SER AT FLERE KOBLER 
SEG PÅ HVERANDRE, DETTE 
BØR UNNGÅS DA REGNING 
VIL BLI SENDT TIL EIER AV 
BÅT HVOR LEDNING ”GÅR 
INN”   

NÅR DET OPPDAGES AT 
BÅTER LIGGER MED STRØM 
UTEN AT DISSE ER MELDT PÅ 
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.  
ÅRS STRØM 80 KR:            
Dette er kun ment å dekke 
foreningens strømutgifter til lys 
brygger og klubbhus samt 
arbeids strøm i korte perioder. De 
som ønske  å ligge fast med 
strøm må informere Alf Inge om 
dette. Disse vil så få regning på 
forbruk.                     



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

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

• FORSLAG TIL 
TEMAKVELDER,: TA 
KONTAKT 

KLUBBHUSET: 
Bruken av klubbhuset har i 2006 
vært omtrent lik null. 
Vi HÅPER AT DETTE KAN SNUS 
slik at huset kan bli det sosiale 
samlingspunkt det var ment å være.  
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.   
Ellers vil vi at Alle som har 
interresse eller forslag til bruk tar 
kontakt. Kunne du tenke deg en 
slik oppgave i foreningen? 

Årsfest !     
 Vi vil herved innvitere alle 
medlemmer m/følge til årsfest på 
Førre Grendahus den: 

10.02.2007 kl 19:30 

Det vil bli servert reker m.m.   
Pris: 250 pr stk.              
Påmelding til Dagfinn Apeland på   
tlf: 90941942 

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 foreningen som kan leie ut 
videre. Derfor er det viktig at 
ubrukte plasser blir meldt inn til 
nestleder slik at disse kan leies 
ut. 
 
Vi opplevde i sommer at en båt 
sank. Denne hadde ligget lenge 
med lensepumpe, sannsynligvis 
har da pumpen stoppet og båten 
sank.Resultat skade på 
bryggen.  Vi minner alle om at 
båter som ligger i havnen er 
PLIKTIG å ha forsikring, slik at 
båteier ikke opplever å ha råd til 
redningsoperasjonen.  
 
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. 
. 
    

Båtfører kurs:  
Vi arrangerer båtførerkurs i februar 
/ mars dersom nok påmeldte. Kurset 
vil gå over 7 torsdagskvelder + 
eksamen.                                                
Dette er et tilbud FBF gir sine 
medlemmer (og deres husstand)           
For å ta båtførerprøven må du være 
fylt 16 år?                                            
Prisene er noe usikkre da det beror 
på antall fremmøtte men  
sannsynligvis ikke mer enn 1200.– pr 
person.        

•Kursmateriell kommer utenom på kr ?                          
•Påmelding til Eva Torbjørnsen på tlf 
911 26 788 eller   Arnt Heggøy på tlf 
404 81 600 eller email 
arheggoy@start.no                           
Mer info vil bli sendt ut på mail 
senere. 

  Informasjon!  

VHF KURS: 
Alf Inge har igjen sagt seg villig 
til å holde VHF kurs I 2007 for 

FBF`s medlemmer / familie. 
Dette kurset er påbudt for alle 

som har VHF installert.  
Påmelding: Alf Inge 905 03 488 
eller mail: alfihaug@online.no.  

 
Totalt antall timer:          12 
Sted:                    Klubbhuset 
Pensumhefte:            ca 250.- 
Gebyr Telenor:          ca 540.- 
 
Sertifikat utstedes etter fylte 
15 
Medlemmer FBF betaler KUN 
pensumhefte og gebyr til Telenor. 
 
NB: 2 passfoto medbringes. 

Årgang 2007 No 1 
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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  
• Havneutvalg 
Arrangement kommite 



STYRET I FØRRE BÅTFORENING 2006—2007 

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

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

Kasserer           Eva Thorbjørnsen        52770051 

 (et@haugnett.no)            

Sekretær        Arnt Heggøy  52 776330 / 40481600 
(arheggoy@start.no) 

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

 

HUSK: NY 
ADRESSE FBF. 

Postboks 515 
5595 Førresfjorden 

HJEMMESIDE: 
Søk på: 
 

http://

www.forrebatforening.

com 

NYTT AV ÅRET: 
 Vi vil nå mer og mindre kun bruke e-post / hjemmeside som informasjonskanal til våre medlemmer, 
dette forenkler styrets arbid sparer utgifter, arbidstid og gir oss en lettere måte å kommunisere med 
dette på.  Det vil også bli lagt ut noen kopier av avisen på klubbhuset   

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 
informasjon, påvirke og eventuelt komme 
med i de forskjellige utvalg. Det har vert 
svært liten kontakt mellom foreningen og 
personene 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 
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. 
Forslagskassen er åpen for alt og 
alle. 

Havne instruks: 
Havne instruksen vil bli forsøkt sendt ut på mail til alle 
medlemnmer. 

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 

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,- 


