
 

 1 

1 

Redaktør Arnt Heggøy 

FBF Posten 2015 

 

  

SJØSETTING 

 LØRDAG 

30. APRIL 2016 

KLOKKEN 09.00 

Ansvarlig for denne dagen – 

Se hjemmesiden for mer 

info. 

 

ÅRSMØTE 2016 
 
ONSDAG 24. FEBRUAR 
 
KLOKKEN 19.OO PÅ  
 
KLUBBHUSET 
 
MEDLEMSMØTE FRA Kl. 
18.00 
 
 
 

 Forslag til årsmøte 
 
Alle medlemmer har 
anledning til å fremme saker  
til årsmøte på mail innen 
31.01.2016 til leder Arnt 
Heggøy. 
 

 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. 

 

http://www.forrebatforening.com/
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Leder har ordet 

Aktivitet i Førre båtforening! 
 

 Før ferie ble det murt innerkant på molo og lagt nytt grusdekke av entreprenør …. Styret 
kan med glede konstatere at resultatet ble kjempefint og utført innenfor innvilget 
økonomisk ramme. 

 KNBF bøyer ble også lagt ut før ferien. FBF har som medlem av KNBF region Sør vært med 
og bestemt lokasjoner for bøyene.  Utplassering er gjort i samråd med Ryfylke Friluftsråd 
og Friluftsrådet Vest. Se KNBF.no og gå inn på region sør for å se bilde og info. 

 Årsmøtet 2015 har vedtatt å kjøpe ny brygge 1. Denne planlegges utlagt ved dugnad våren 
2016. 

 Videre har årsmøtet 2015 vedtatt endring i vedtekter og havneinstruks- og instruks for 
klubbhus. Leder oppfordrer alle til å sette seg inn i vedtekter / instrukser. 

 Leder vil videre minne om at alle medlemmer, også de på venteliste, har mulighet for å 
engasjere seg i FBF, ved dugnad, ved verv eller ved å delta på årsmøte. Jeg stod selv på 
venteliste da jeg kom inn i styret.  Ta kontakt med valgkomiteen. 

 Utfordringer fremover blir venteliste for båtplass. Mange har ventet lenge på plass til båt i 
størrelse skjærgårdjeep (klasse 2). Vi kan ikke legge ut flere brygger, men kanskje vi kan 
få til flere småplasser ved å organisere bedre / tilpasse båtplasser etter hvilke båter som 
finnes i havna. En slik omorganisering vil eventuelt bli aktuelt ved en eventuell utskiftning 
av brygge 2 og 3.  

 Videre er det flere som ønsker seg oppgradering til klasse 6. Jeg hører fra disse at de 
ønsker å foreslå å ta bort en klasse 5 båtplass på brygge 4, slik at det kan lages flere klasse 
6 båtplasser her. Spennende årsmøter i vente. Møt opp  

 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. 

 
 

www.forrebatforening.com 
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Informasjon om bryggeformenn finner du 
på hjemmesiden 

 

Ny brygge 1. 
 

• På årsmøtet 2015 ble det vedtatt å skifte 

ut brygge 1 i løpet av våren 2016. Ny 

brygge blir lik den gamle ift antall 

båtplasser og størrelse.  Design blir lik 

brygge 4. 

 

• Dugnad, montering og utlegging av ny 

brygge, vil starte i mai 2016 like etter 

båtutsetting. Styret forventer at alle med 

båtplass på brygge 1 stiller på oppsatte 

dugnadsdatoer. 

 

• Båtforeningen kjøper tilbake alle dagens 

båtplasser på brygge 1, til samme pris som 

opprinnelig ble betalt av båteierne.  

• Båtplasser på ny brygge 1 legges ut for 
salg etter nytt pris-regime (innskudd kr 
6.000) med forkjøpsrett for alle 
nåværende båtplass-eiere på brygge 1. 
 

• Nåværende eiere på brygge 1 oppdateres 
via SMS. 

 

 

 

 

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. 

Påmelding innen 30.04 på digitalt skjema 

på hjemmesiden 

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. 



 

 

KNBF svaibøyer. 

                                                             
 

 

Alle som ligger 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 innmelde avlest forbruk innen 1 Mai.  

VIKTIG:  

Kun godkjent jordet kabel skal brukes. 

Kabel skal gå helt om bord uten skjøt. 

 

 
 

Oppgradering av molo. 

 

• Årsmøtet 2015 vedtok å 

videreføre utbedring av 

molo med ny innerside på 

molo. Arbeidet ble utført av 

entreprenør før ferien.  

Resultat ble fantastisk bra.  

• Årsmøtet 2016 må nå ta 

stilling til om vi skal 

videreføre arbeidet ved å 

legge et dekke.  

 

• Samlet er utlagt 15 bøyer i Rogaland, hvor 

fem er plassert ut i Nord: 

1. Muslandsvågen (Laksaklubben) 

2. Toftøyvågen 

3. Vesterøy (Austervika) 

4. Borgøy (Øynarvågen) 

5. Vestre Bokn (Drevsund) 

Se www.KNBF.no 
• VIKTIG, husk å fortøye i Grønn tau festet 

under bøyen.  Ikke knyt fast i øyet over bøyet, 

da dette kan medføre brudd. Se bilde. 

Husk max  
3 knop i  
havna 

http://knbf.no/nyheter/item/nye-svaiboyer-pa-plass-i-region-sor
http://www.tgelectronics.no/
mailto:alfihaug@online.no
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Adresse:  
 
Førre båtforening 
Postboks 515 
5595 Førresfjorden 
 
E-post:  
post@forrebatforening.com 

 
 

Saksliste  

årsmøte 2016 blir lagt ut på 
hjemmesiden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Styret i Førre båtforening 2015 
 
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: Terje Nygård, 99457076   
terje.y.nygard@aibel.com 
 
1.Varamann: Arne Dieter Muller, 90826412,  
arnedieter@gmail.com 
 
2.Varamann: Bjarne Hopland,  470 17 878,   
bhopland@gmail.com 

Førre Båtforening er medlem av 
 

Kongelig Norsk Båtforbund 
 
Se www.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. 
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