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Slik så det ut i mars!
Og slik blir det!
Husk offisiell åpning på Tangen 2. mai kl. 10
Velkommen!

NYTT FRA
ADMINISTRASJONEN

endelig vedtak.
I praksis betyr dette at også
de nye andelseierne på
Tangen får være med i beslutningsprosessen.

ønsker å bytte til større plass.
Som resultat vil flere andelseiere få endret
båtplass/brygge.

Merk
Tangen-prosjektet
Pr. 19. mars holder prosjektet
god fremdrift. Utkjøring av
masse går greit. Selv om grushaugene fortsatt er store, så
skal mye av massen benyttes
for å planere området.
Kulverten over kanalen er
montert ferdig og Pontona er
fullt i gang med å montere
utliggere. Dette skaper optimisme og det legges nå planer
for åpningsdagen 2. mai. Da
kommer ordføreren som skal
foreta den offisielle åpningen.
Program for dette kommer
senere og vil bli offentliggjort
på hjemmesiden.

Registreringen på «Min
side»
Vi savner fortsatt mange registreringer og håper nå at langt
flere vil ta tid til å få registrert
riktig adresse, telefonnr og
eventuelt mail. Medlemmer
som ikke skal benytte havnen
eller medlemmer som ikke
eier båt, må også registrere
seg. Dette er viktig skal vi lette
kommunikasjonen med dere.
Dette vil dessuten bety at vi
kan spare store kostnader til
trykking og porto, penger vi
kan benytte til andre aktiviteter i havnen.

Omrokkering i Bukta
Klubbhuset
Klubbhus var det store temaet
på generalforsamlingen til
LBA som ble avholdt den 13.
mars. Styret presenterte et
opplegg med alternativ finansiering. Etter presentasjonen
ble det en engasjert debatt og
forslag til vedtak måtte
endres.
Første vedtak var, ønsker
generalforsamlingen et
klubbhus? På dette spørsmålet stemte 33 nei og 48 ja.
Styret har så fått i oppdrag
å prosjektere videre for så å
komme med et nytt forslag til
generalforsamlingen for

NYTT FRA VAKTMESTEREN
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Vi har nå gjennomført en
omfattende omrokkering av
båtplassene i Bukta som følge
av at flere flytter over til
Tangen. Andelslaget eier i tillegg flere båtplasser som er
blitt holdt i reserve i påvente
av flytte- og oppryddingsprosessen som er nødvendig i
forbindelse med Tangenutbyggingen (de ytterste plassene på A, B og C- bryggene
blir borte siden de ligger i den
regulerte farleden). Dette gir
oss samtidig en mulighet til å
bygge om flere av de små
plassene til større for å imøtekomme andelseiere som

Hei!
Våren kom tidlig i år,noe
som er bra i forhold til all flytting av utriggere i forbindelse
med omrokkering av havna.
Vannet er nå satt på, så vi får
håpe det ikke blir for kaldt.
Sommernøkklene blir skiftet
onsdag morgen 2 mai.
Til dere som har båten på
den nedre parkeringsplassen
er siste frist 30 april til å få
båten på vannet.
Det er viktig att dere som

• Når det gjelder merking av
bryggene så vil dere erfare at
nummereringen blir litt «hakkete» hva gjelder rekkefølgen.
Dette vil imidlertid bli endret
etter at alle har kommet vel
på plass.
• Det er små muligheter til å
bytte plass nå eller å beholde
den gamle plassen, fordi
kabalen har tatt utgangpunkt
i registrerte ønsker og kan
vanskelig reverseres.
• Vedrørende sommerplass,
så er det viktig at dere nå går
inn på «Min side» og endrer
ønsket om sommerplass
siden det nå er mange som
slipper å leie større plass.
Vi håper dere er fornøyd
med endringen, selv om vi er
klar over at noen må flytte til
samme bredde på en annen
brygge uten å ha bedt om det.
Vi håper på forståelse for den
helhet vi har forsøkt å skape.
Brevene til de andelseiere
som er berørt er nå sendt ut.

Facebook-side
Båtforeningen har kommet
på Facebook. På hjemmesiden finner dere en link til
denne siden som heter
Leangbukten Båtforening. På
denne siden håper vi at medlemmer kan kommunisere

ligger yterst får ut båten i god
tid før dette, så de som ligger
langt inne også kan få ut
båten innen denne fristen.Vannet på parkeringsplassen vil bli satt på før påske.De
som står på den øvre har frist
til 15 mai.
Dykkere begynner uka
etter påske,bryggene i år er H,
K, L og M.
Til de som ikke ligger på
sine faste plasser i vinteropplag vil jeg minne dere på at
det er fint om dere flytter til-

seg imellom. At dere legger
inn forskjellige tips hva gjelder turer, vedlikehold etc.

Fordeling av sommerplasser
Vi holder nå på å fordele
sommerplasser. Dette blir en
ekstra spennende prosess i år
med det nye dataprogrammet. I tillegg er det også spennende å se hvordan havnen
vil fortone seg når alle er
kommet vel til rette på sin nye
plass.
Vi regner med at vi vil få
mange ledige plasser og vi vil
så raskt som mulig etter fordeling av sommerplasser gå
ut å annonsere de plassene vi
har til rådighet.

Venteplasser før Tangen
er ferdig
Vi har fått mange spørsmål
om når plassene på Tangen er
klar til innflytting og om det
finnes alternative venteplasser i Bukta. Det vi har svart til
de som har henvendt seg, er
at vi skal finne mellomløsninger. Men dersom plassen
på Tangen er ferdig, så kan en
flytte inn selv om den offisielle åpningsdatoen for
Tangen er 2. mai. Utliggerne
er allerede under montasje.
Vi ønsker alle en riktig God
Påske! - med forventninger
om en lang fin båtsesong.
Hilsen Siri og Stein
i administrasjonen

bake til deres faste plass så
fort som mulig. De fleste plassene er klare etter omrokkering. Det står igjen en del
arbeid på A brygga.
Vi har også noe jobb igjen
på de bryggene som boble, så
derfor er det også viktig å få
flyttet så fort som mulig.
Det vil også i år bli byttet
noen gangbare utriggere, primært 6 m.
Jeg ønsker alle en god påske.
Hilsen Kjetil

Båtplass, bryggespørsmål,
vakter:
post@leangbukten.no
Havnesjef:
Kjell Skaar

Hurra, det er vår!!

Medlemsskap:

post@leangbukten.no
Formann i
Leangbukten Båtforening:
Anne-Karin Bjerkestrand
Tlf. 952 39 592
aksfosen@online.no
Formann i Andelslaget:
Ingar Brauti
Tlf. 911 40 049 (mobil)
ingar.brauti@fornebu
consulting.com
Tilsyn med havn og kran:
Vaktmester Kjetil Knutsen
Tlf. 66 79 55 90 (kontor)
Mobil 986 69 810
Hjemme-side:
http://www.leangbukten.no
LBF

Redaktør:
Jan E. Fladeby
Tlf.: 915 77 317
e-post: fladeby@online.no
Ansvarlig utgiver:
ADG Design/Jan Fladeby
Ridderkleiva 8
1386 Asker
Tlf. 915 77 317
Annonsepriser:
1/1 forside
5 500,1/1 bakside
5 000,1/1 side
4 500,1/2 side
3 000,1/4 side
2 300,1/8 side
1 900,1/16 side
1 100,Alle priser eks. mva.

Vinteren har vært snill med båtfolket i år.
Den har vært forholdsvis mild og isen gikk i
Leangbukta allerede 12. mars. Det er oppløftende for alle som nå bare verker etter å
komme i gang med båtsesongen.
2012 blir på mange måter et merkeår for
båtforeningen og ikke minst for båtforeningens andelslag LBA. Tiden for at det nye bryggeanlegget blir tatt i bruk nærmer seg med
stormskritt og det er hektisk aktivitet i havna nå for å få utriggere og
annet utstyr på plass før åpningen i mai.
2012 vil antagelig også være det siste året vi sender ut Leangnytt
og invitasjoner til medlemsmøter på papir. Vi har i løpet av vinteren fått i gang nye nettsider, www.leangbukten.no hvor nyheter og
informasjon fra båtforeningen (LBF) og andelslaget (LBA) blir lagt
ut fortløpende. Alle medlemmer skal ha mottatt brukernavn og
passord for å kunne logge seg inn på medlemssidene. Der skal man
selv logge inn og oppdatere informasjon som f.eks. adresseforandring, bytte av e-mail adresse, bytte av telefonnummer etc.
Man legger også inn båttype, eventuelt ønske om å leie plass,
ønske om å kjøpe andel og så videre.
Ved at medlemmene selv oppdaterer sine kontaktdata sikrer vi at
opplysningene er korrekte. Vi vurderer også å gå over til å sende ut
invitasjoner til medlemsmøter på SMS. Det vil være effektivt, ressursbesparende og kostnadsbesparende. Dessuten vil vi spare miljøet ved å redusere papirbruk.
Som sagt – 2012 vil på mange måter være et merkeår hvor mye
spennende skjer i båthavna og i båtforeningen.
Men for mange vil kanskje det mest spennende for sesongen
være: Får vi en bedre sommer i 2012 enn vi hadde i fjor? Jeg håper
det!
God Båtsesong!!

Anne-Karin Bjerkestrand

Produksjon:
ADG Design/Jan Fladeby
1386 Asker

Opplag: 2400 eks.
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Protokoll fra generalforsamlingen 13. mars 2012
Fremmøtte andelseiere, i alt 86 personer ble registrert og tildelt stemmetegn.
I tillegg var det registrert 10 fullmakter.
Det møtte 138 observatører fra Tangen.
Totalt antall fremmøtte, var 224 personer.
Styrets leder Ingar Brauti ledet møtet.
Protokollfører var adm. sekr. Stein
Hessen.

1. Godkjennelse av innkallingen
Innkallingen ble godkjent uten merknader.
2. Valg av to andelseiere til å undertegne protokollen
Kjell Sigfred Reiten og Tor-Kristian
Øines ble valgt
3. Styrets beretning for 2011
Styrets leder startet med å presentere
styret og administrasjonen og leste deretter beretningen pkt. for pkt.
Styrets beretning for 2011 ble godkjent
4. Regnskap for 2011
Styrets leder redegjorde for regnskapet
og enkelte poster. Regnskapet viser et
overskudd på kr. 844 368,74 mot budsjett på kr. 1 155 250,00
Differansen skyldes vesentlig økte
lønns- og honorarkostnader knyttet til
Tangen og advokathonorarer knyttet til
Hvile Havn, på til sammen kr. 758
275,Revisors beretning ble fremlagt.
Regnskapet for 2011 ble godkjent.

5. Fastsettelse av andelenes
maksimale omsetningsverd.
Styret foreslo å øke verdien på andelene
med 5 % for Bukta og 2 % for Tangen.
Forslag for Bukta:
2,0 54.160,2,5 58.360,3,0 67.120,3,5 71.340,4,0 79.770,4,5 83.960,5,0 88.140,5,5 92.380,6,0 96.550,8,0 111.990,Alongside og
10,0 111.990,Forslag for Tangen:
2,5 97.900,3,0 108.100,3,5 118.300,- 4,0 127.500,4,5 137.700,- 5,0 147.900,5,5 158.100,- 6,0 168.300,8,0 208.000,Forslaget ble enstemmig vedtatt.
6. Fastsettelse av årlige leier og avgifter.
Styret foreslo å øke satsene for fellesutgifter (sommerleie) med 5 %.
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(2011-satser i parantes)
Forslag:
2,0 3.390,- (3.290,-)
2,5 3.530,- (3.430,-)
3,0 3.800,- (3.690,-)
3,5 3.920,- (3.810,-)
4,0 4.200,- (4.080,-)
4,5 4.340,- (4.210,-)
5,0 4.450,- (4.320,-)
5,5 4.570,- (4.440,-)
6,0 4.780,- (4.640,-)
8,0 5.190,- (5.040,-)
Alongside og 10,0 5.190,- (5.040,-)
Jolleplass kr. 1.000,Det ble kommentert at det bør kalkuleres hvor stor egenkapitalen i
andelslaget skal og bør være med hensyn til å opparbeide en «buffer» for å
møte kommende vedlikeholdskostnader. Leien bør gjenspeile dette.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

7. Innkomne forslag
- Klubbhus
Styrets leder presenterte klubbhus-prosjektet og alternativ finansieringsmodell.
I etterkant av presentasjonen ble
ordet gitt fritt og mange andelseiere
kom med innspill.
Dette munnet ut i to forslag til vedtak:
Ønsker generalforsamlingen et
klubbhus?
81 andelseiere stemte hvorav 33
stemte nei og 48 ja.
Ønsker generalforsamlingen at styret
fortsetter med prosjektering av klubbhuset for så å presentere resultatet på en
generalforsamling/ekstraordinær generalforsamling?
4 andelseiere stemte nei og et overveldende flertall ja.
- Selskapsform
Styrets leder presenterte myndighetenes
krav om endring av selskapsform fra BA
(selskap med begrenset ansvar) til SA
(Samvirkeforetak.) Dette kan innebære
endringer i vedtekter og styresammensetning (kjønnskvotering).
Vedtak:
Generalforsamlingen gir styret fullmakt
til å foreslå nødvendige vedtektsendringer i henhold til myndighetenes
krav. Dette presenteres på en generalforsamling/ekstraordinær generalforsamling før iverksettelse.
8. Valg
Valgkomitéen har bestått av Petter
Ringvold og Tor Erwin Vetland som ble
gjenvalgt. I tillegg ble det valgt inn en

representant fra Tangen, Jon Fjeldstad
Med dette får valgkomitéen 3 medlemmer.
Alle styremedlemmer og varamedlemmer som var på valg, ble gjenvalgt.
Det nye styret:
Leder: Ingar Brauti 1/2011
(Gjenvalgt, 1 år)
Styremedlemmer:
Martin Hundstad 2/2010
(Gjenvalgt, 2 år)
Jan Mejlænder-Larsen 2/2011
(Ikke på valg)
Torstein Seim 2/2010
(Gjenvalgt, 2 år
Varamedlemmer:
Morten Erichsen 1/2011
(Gjenvalgt, 1 år)
Knut M. Knutsen 1/2011
(Gjenvalgt, 1 år)
Oppnevnt fra LBF for 2011:
Terje Fossnes og Kjell Skaar
Styrets leder takket for fornyet tillit og
generalforsamlingen ble avsluttet.
Asker, 19. mars 2012
Sign.
Sign.
Stein Hessen Kjell Sigfred Reiten
Sign.
Tor-Kristian Øines

JOTUN
YACHTING

NONSTOP

269,-

Mandag til fredag 9–17,
torsdag 9–18, lørdag 9–14.
Røykenveien 136, 1386 Asker.
Tlf. 66 78 10 01
kundeservice@fargerikeasker.no
www.fargerike.no/asker

Lytt til erfarne fagfolk

Her er vår nye hjemmeside: Gå inn på http://www.leangbukten.no
Vår nye hjemme side er lansert. Her bringer vi et
lite utdrag fra sidene.

VELKOMMEN TIL VÅRE NYE
HJEMMESIDER
Nå har vi endelig tatt skrittet og skaffet oss et system for både å
legge ut informasjon og å administrere båthavna. Alle medlemmer får sin egen login med «Min side». Der kan dere vedlikeholde egen informasjon som e-postadresse, telefonnummer,
adresse og båtinformasjon. Dere kan også bestille sommerhavn, vinterhavn og opplag på land.
Dette har vi gjort for å kunne tilby medlemmene bedre
informasjon og for at en skal slippe å fylle ut skjemaer etc.
Dette vil også hjelpe administrasjonen slik at vi kan være mer
tilgjengelige for medlemmene.
Alle medlemmene skal nå ha fått tilsendt brukernavn og
passord for å få tilgang. Er det noen som enda ikke har fått
dette tilsendt, ta kontakt med administrasjonen.
Ovenfor til høyre ved siden av flaggene finner du «logg inn».
Administrasjonen

VI SAVNER REGISTRERINGER
TIL «MIN SIDE»

Vi etterlyser flere registreringer til «Min side». Merk, vi er
avhengig av at alle våre medlemmer tar seg tid til å registrere
seg på nettet. Dersom du trenger hjelp, så nøl ikke med å ta
kontakt med administrasjonen for hjelp til å komme gjennom
registreringssløyfen. Vi er nå inne i en fase hvor vi skal etablere
en oversikt over de båtplassene som skal leies ut til sommeren
og hvem som ønsker å leie båtplass.

TANGEN
24. FEBRUAR

TANGEN
2. MARS

Det har skjedd mye på
Tangen. «Fjellet» er nesten
«spist» opp. Mye av massen er
pukket og deponert i to store
hauger som ligger lengre inn
på Tangen.

Nå er broen/kulvertene over
kanalen montert. Forskalingen til servicebygget
er i gang.

FØRSTE BÅT UT
FRA BUKTA
Datoen er 12. mars og isfisket
er slutt for i år. Første båt har
laget råk ut fra Bukta. Dette
betyr at vi får en laaang fin
båtsesong!!

Utsnitt fra vår nye hjemmeside

HAVARI I HAVNEN
Fredag 13. januar hadde vi et
havari i havnen. En 31 fots
seilebåt gikk ned. Det er
skremmende å se hvor fort
slikt kan skje. Denne episoden har gitt oss mange tanker
for hvordan vi møter tilsvarende situasjoner. I forbindelse med at vi utarbeider
HMS/ instrukser for all aktivitet i havnen, vil havari bli
en vesentlig del. Denne
instruks blir etterhvert lagt ut
på hjemmesiden under Havn
/ HMS.

Vi går nå til anskaffelse av
to vannpumper som blir lagret på toalettrommet i det nye
servicebygget i Bukta, Kjetils
residens.
Et OBS til båteiere. Årsaken
til havariet synes å være at
vann over tid har seget inn i
båten og tynget den ned. Ved
at båten blir liggende tyngre i
vannet, har vannet mest sannsynlig kommet inn via toalettet. Vi ber alle sjekke om kranen til toalettet er stengt

OMROKKERING AV BÅTPLASSER
I BUKTA
Administrasjonen arbeider nå med en større kabal/omrokkering av båtplassene i Bukta. Ved at mange flytter over til Tangen
og at båtforeningen har kjøpt opp mange plasser, gjør at vi nå
kan rydde opp ved å gruppere størrelser på en bedre måte.
De ytterste plassene på A, B og C bryggene blir borte pga av at
leden utvides mot vest pga Tangen. Vi må finne erstatningsplasser til de som mister plassene sine, og vi forsøker nå å imøtekomme de andelseierne som ønsker å kjøpe større plass. Etter
dette vil vi ta for oss ventelisten og via denne tilby de resterende
plassene. All tildeling skjer etter ansiennitetsprinsippet.
Samlet betyr dette at flere andelseiere i Bukta må regne med å
måtte flytte seg noe for at kabalen skal gå opp. Vi håper å få forståelse for dette. Alle berørte vil få tilsendt brev om ikke alt for
lenge.
Adm

VI ER PÅ FACEBOOK
Idéen med siden er at medlemmene kan
kommunisere med hverandre, legge inn
bilder, turtips, vedlikeholdstips, etc etc.
Fokus er: Båtglede og fornøyde båteiere i
Leangbukten. Vi håper våre medlemmer
kan kommunisere seg imellom. Legge inn
tips, turer, bilder, vedlikehold etc.
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Benytt vårt autoriserte
båtverksted
i sommersesongen
• Fagutdannede marinemekanikere
• Verksted, lager og butikk i
Leangbukta Maritime Senter
• Vi er servicesenter for:
Volvo Penta, Yanmar, Mercruiser,
Mariner, Mercury og Suzuki
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Som kjent er det medlemsnummeret i båtforeningen som angir ansienniteten din i forbindelse med rekkefølgen på hvem som skal
på kjøpe andel med rett til båtplass som kommer for salg, slik at medlem med lavest medlemsnummer har fortrinnsrett til å erverve

andel foran medlemmer med høyere medlemsnummer. Medlemmer med fast bopel i
Asker er fortrinnsberettiget til å erverve andel.
Andelseiere har fortrinnsrett ved bytte til ledig
andel med samme eller annen båtplass-størrelse. De som har meldt sin interesse er ført
opp på venteliste som er tilgjengelig på hjemmesiden: www.leangbukten.no. Her finnes
også opplysninger om største tillatte båtbredde på de forskjellige båtplass-størrelsene.

Navn:
Medlemsnr.:
Adresse:
Postnr./-sted:
Tlf jobb:

Jeg ønsker følgende bredde:

Fax:
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P
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Husk at båtplass-størrelse oppgis i bruttomål,
trekk fra 30 cm og 10% av den gjenværende
vannspeilåpning og du finner største tillatte
båtbredde.De som ønsker å sette seg opp på
venteliste kan sende inn slippen nedenfor
eller finne skjema for dette på hjemmesiden.
Dette skjemaet kan du sende inn elektronisk.
Adm. sekr. vil gi deg svar på at henvendelsen
er registrert, ikke stol på den automatiske kvitteringen du får for innsendelsen.

Søknad om kjøp/bytte av plass (stryk det som ikke passer)

Tlf priv:

EN NOR
GE

Kjøp/bytte av
båtplass

B

ST

.
P. P

Returadresse:
Leangbukten Båtforening
Postboks 376
1379 Nesbru

e-mail:
Båtens bredde:

Vi gjør oppmerksom på at plassene måles fra midten av uterigger, slik at lysåpningene er ca 30-40 cm mindre.
Slippen sendes til Leangbukten Båtforenings AL, Postboks 40, 1371 Asker

