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13. Forslag fra styret: 

Styret har i år 3 forslag: 

 

13.1 Fortsette arbeid på molo 

Årsmøtet 2014 vedtok å gi styret fullmakt til å bruke inntil kr 200.000 til støping 

av betongkant utvendig på molo. Ny kant er støpt på utsiden til en kostnad godt 

innenfor den økonomiske ramme. Kostnader vil bli presentert p årsmøtet ved 

gjennomgang av regnskap.  

 

Styret foreslår at arbeidet videreføres ved å støpe en lavere kant på innerside av 

molo, og ved å legge et nytt jevnt dekke på molo. Før dette gjøres må det bygges 

opp et grovt fundament av stein. Styret vil presentere noen tilbud på dette 

arbeidet. Styret foreslår at årsmøtet setter en økonomisk ramme for videre 

arbeid på inntil kr 300.000.  

 

13.2. Planlegge utskiftning av brygge 1 – 3. 

Styret foreslår at vi setter i gang med å planlegge utskifting av brygge 1 – 3. Vi 

foreslår å begynne med brygge 1 med tanke på utlegging av ny brygge 1 i løpet av 

våren 2016. Styret vil innhente pristilbud for hver av bryggene. Dette vil bli 

presentert på årsmøtet, slik at årsmøtet kan sette en økonomisk ramme for 

eventuelt videre arbeid. 

 

13.3 Forslag til endring i vedtektene  

Bakgrunn for endring: 

Førre båtforening får flere henvendelser fra båteiere i andre kommuner om å få 

leie ledige båtplasser om sommer, leie ledige båtplasser om vinter når mange står 

på land, samt leie oppstillingsplass på land. Vi får også forespørsler om å få stå 



som medlem for å få tilgang til billig slipping og tilgang til å leie klubbhus. Vi vil 

derfor presentere et par forslag for årsmøtet om å endre § 6 i vedtektene, slik at 

vi får en presisering av hvem som har tilgang til våre fasiliteter.  

 

§ 6. 

Nåværende ordlyd:  

FBF er åpen for alle medlemmer uten båtplass. Disse medlemmene har alle 

rettigheter. (Kan leie slipp, kan bruke utkjøringsrampe etc.) 

 

Forslag 1) til ny § 6: 

Medlemmer med båtplass, æresmedlemmer og medlemmer som står på venteliste for 

båtplass (se kriterier i vedtektene § 3), har tilgang til alle rettigheter, slik som slipp, 

få oppstillingsplass på land om vinteren, leie ledige plasser i båthavn, leie 

sommerplass for ungdommer under 18 år, leie klubbhus etc. Det samme gjelder 

medlemmer som de to de siste årene har betalt for medlemskap og benyttet våre 

fasiliteter uten å stå på venteliste. For fremtiden er det imidlertid ikke mulig å melde 

seg inn i FBF, bare for å få tilgang til leie av fasiliteter.  

 

Båtutsettingsrampe er åpen for alle. 

 

Forslag 2) til ny § 6: 

Bare medlemmer med båtplass, æresmedlemmer og medlemmer som står på 

venteliste for båtplass (se kriterier i vedtektene § 3), har tilgang til alle rettigheter, 

slik som slipp, få oppstillingsplass på land om vinteren, leie ledige plasser i båthavn, 

leie sommerplass for ungdommer under 18 år, leie klubbhus etc. 

 

Båtutsettingsrampe er åpen for alle. 

 

 

13.4 Forslag til endringer i havneinstruks.  

Styret foreslår at punktet om oblat tas ut av havneinstruks. Styret vil også foreslå 

at havneinstruks blir revidert i sin helhet og modernisert i løpet av kommende år, 

og at det utarbeides en oppgaveliste for bryggeformenn. 

 

14. Eventuelle innkomne forslag fra medlemmer av FBF: 

- Ingen forslag er mottatt innen fristen 4. mai 2015 

15. Eventuelt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


