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Redaktør Arnt Heggøy 

vår

  

SJØSETTING 

 LØRDAG 

26. APRIL 

KLOKKEN 09.00 

Ansvarlig for denne dagen 

er Gaute Reinsnos 

Mobiltelefon 905 52 871  

 

ÅRSMØTE 2014 
 
TORSDAG 20. MARS 
 
KLOKKEN 19.OO PÅ  
 
KLUBBHUSET 
 
MEDLEMSMØTE FRA Kl. 18 
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Leder har ordet 

• All informasjon går nå via hjemmesiden vår www.forrebatforening.com. 

• Via hjemmesiden kan du få info om klubbhuset er ledig for leie, ventelister, planlagte 

dugnader etc. Bruk hjemmesiden til å sende meldinger til FBF. 

• Alle medlemmer skal nå være oppdatert med e-postadresse og mobiltelefonnummer i vårt 

havneprogram; ”HavnMan”. Meld fra til oss om du ikke får SMS eller e-post. 

• Nytt av året er at FBF Posten sendes ut elektronisk på e-post. Det samme gjelder faktura 

for betaling av leie og årskontingent. Ved betaling benytt KID.nr. 

• Tilgang til webkamera er blitt bedre da vi nå har utvidet linjekapasiteten. 

• Årsmøtet 2013 innvilget  kr 90.000,- til oppgradering av strømskap og strømsøyler ved 

havnekant / vinteropplagsplass. Videre innvilget årsmøtet 2013 kr 42.000,- til nytt 

kjøkken i klubbhuset. Begge oppgraderingene er utført i tråd med årsmøtevedtaket. Styret 

må bare få gratulere Gaute og Willy med flott gjennomføring.  

• Tusen takk til alle som stiller på dugnad og som utfører sine verv og oppgaver i havna. Vi 

er alle avhengige av at bryggeformenn tar ansvar for sine brygger. Videre er det god 

dugnadsånd som sikrer medlemmene tilgang til slipping, strøm og strømavlesning, ryddig 

miljø-bod, et ryddig klubbhus og en trivelig havn. 

• Vi har nå tre ledige båtplasser for tildeling på første styremøte etter årsmøtet. Vi vil da 

også tildele sommerbåtplasser til ungdommer, se egen boks om dette. For øvrig håper vi å 

få til felles båttur i juni og båtopptaksfest i oktober. Følg med på hjemmesiden. 

www.forrebatforening.com 
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Bryggeformenn 2014 

Bryggekant: 

 Tor S. Gundersen      91161344 

 Håkon Hagland                           93403626 

 Brygge 1: 

 Sigurd Kvinnesland  91629565 

 Jonny Lønning                 90502614 

 Joachim Rinden  97723605 

Brygge 2: 

Egil Notland   40405138 

Harald Lønning                91109170 

Brygge 3: 

Olav S. Hustoft                              90166865 

Gunnar Hetland               90029259 

Brygge 4: 

Bjarne Knutsen                     90873355 

John H. Jacobsen               98237225 

Brygge 5: 

Øyvind Herland                            98296711 

Frode Djuv                91698208 

 

 

 

Sommerplasser for 
ungdommer 

Vi har noen utleieplasser for ungdom med 

småbåter og gummibåter max. 15 fot, for 

perioden 01.06. til 31.08  til kr 900. 

Tilbudet gjelder barn gamle nok til å 

håndtere egen båt, med foreldre som enten 

har båtplass i FBF, eller som har foreldre 

som står på venteliste for båtplass. 

Båtplass tildeles på ytterkant av brygge 

1,2,3 og 4. 

Tildeling skjer ved loddtrekning på 

styremøte. 

Send e-post innen 30.04 til: 

nestformann@forrebatforening.com 

Navn, alder og båttype MÅ oppgis. 

 

Donec varius, felis eget lobortis vehicula, 
magna sapien elementum tellus, ut iaculis 

dui orci sed arcu. Nullam semper leo. 



 

 

Opp-pusset klubbhus 
• Nytt kjøkken med nye hvitevarer, nye stoler og bord medfører økt 

forespørsel om å få leie. Huset har vært utleid 22 dager fordelt på 

17 arrangement. Båtforeningen har hatt 9 møter.  

• Sjekk utleiekalender på hjemmesiden, nederst under klubbhus. 

• Huset trenger maling og stell, pluss hjelp til utvask. Ta kontakt 

med Willy Strømø  via kontaktskjema på hjemmesiden. 

 

 

Båtopptaksfesten 2013 ble avlyst 
grunnet lav påmelding. 

Alle som Alle som Alle som Alle som ligger med strøm må ha strømmålerligger med strøm må ha strømmålerligger med strøm må ha strømmålerligger med strøm må ha strømmåler. 

I kontingenten er det et mindre beløp til dekning av 
strømstolper på molo og brygger, samt miljø-bod og hus. 
Innbefattet i dette er det også det som vi kaller 
sommerstrøm som er ment som arbeidsstrøm for mindre 
arbeid på båtene. 

 

Ved bruk av strøm utover dette, sommer som vinter, skal 
alle ha en strømmåler. Det skal være en analog måler som 
ikke resetter strømmen eller batterier går. Slike kan 
kjøpes på TG electronics (http://www.tgelectronics.no/) 
Koster nå ca. kr 1120,-. 

Hvis du bruker vinterstrøm, sommerstrøm, send melding 
til Alf Inge Haug med navn, båttype, målerens måletall. 
alfihaug@online.no tlf. 90503488 

NB, husk å innmelNB, husk å innmelNB, husk å innmelNB, husk å innmelde avlest forbruk innen 1 Mai. de avlest forbruk innen 1 Mai. de avlest forbruk innen 1 Mai. de avlest forbruk innen 1 Mai.     

VIKTIG: VIKTIG: VIKTIG: VIKTIG:     

Kun godkjent jordet kabel skal brukes.Kun godkjent jordet kabel skal brukes.Kun godkjent jordet kabel skal brukes.Kun godkjent jordet kabel skal brukes.    

Kabel Kabel Kabel Kabel skal gå helt om bord skal gå helt om bord skal gå helt om bord skal gå helt om bord utenutenutenuten    skjøtskjøtskjøtskjøt....    

 

 
 

LED-belysning av 
havna 

Grunnet mye feil på gammelt lysanlegg 

har styret gjort vedtak om å kjøpe inn 

nye led-lysarmatur. Utskifting var 

nødvending for å få bedre lys og for å 

unngå flere jordfeil. Dette koster oss ca. 

kr. 40.000,- , og styret mener at dette 

vil svare seg på lang sikt. 

www.forrebatforening.com 

Husk max  
3 knop i  
havna 
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Adresse:  
 
Førre båtforening 
Postboks 515 
5595 Førresfjorden 
 
E-post:  
post@forrebatforening.com 

 
 

SakslisteSakslisteSakslisteSaksliste  

årsmøte 2014 blir lagt ut på 
hjemmesiden fra 6 mars. 

 

Styret i Førre båtforening 2013-12014 
 
Formann: Arnt Heggøy, 40811600, arnt.heggoy@haugnett.no 
 
Nestformann: Thor Arne Lie, 90736421, 
nestformann@forrebatforening.com 
 
Kasserer: Eva Thorbjørnsen, 91126788, et@haugnett.no 
 
Sekretær: Hildur Østhus, 97547555, hildurkongestol@gmail.com 
 
Styremedlem: Jan Helge Nielsen, 91873506, boviks@online.no 
 
1.Varamann: Arne Dieter Muller, 90826412,  
                          arnedieter@gmail.com 
 
2.Varamann: Terje Klungland, 48278451,         
                           tklung@broadpark.no 

 Forslag til årsmøteForslag til årsmøteForslag til årsmøteForslag til årsmøte    
 
Styret kommer ikke til å 
fremme forslag om vesentlige 
vedtektsendringer i 2014. Vi 
kommer likevel til å fremme 
et forslag om  tilpasning av 
formålsbestemmelsen slik at 
disse er i tråd med KMBF sine 
normalvedtekter. Dette gjør at 
vi også kan søke 
momskompensasjon i årene 
som kommer. 
 

MoMoMoMomskompensasjonmskompensasjonmskompensasjonmskompensasjon    
 
KNBF  ( Kongelig Norsk Båtforbund) 
forvalter momskompensasjonsordningen i 
forhold til lotteritilsynet. Momskomp. gis 
til ideelle frivillige foreninger. I 2013 
mottok vi ca kr 8000,-. Våre medlemmer 
får derfor mye igjen for å være medlemmer 
i KNBF. 

KNBFNBFNBFNBF    
 
Se KNBF.no for å sjekke hvilke 
medlemsfordeler du har igjennom ditt 
medlemskap i FBF. 
 
Her kan du også beregne pris på 
båtforsikring i Fender Marine/ Norske Sjø. 
 
 
 

 


