457 - 660 mm
584 - 863 mm V
736 - 1140mm V
1016 - 1422mm

1190,1190,1190,1490,-

Hostar
motorbåtstøtte

11395,1395
39
395,
95
5,-,5,-

Oktober 2012. 29. årgang. Kr 5,Medlemsblad for Leangbukten Båtforening

Presenningstativ
ingstativ 6 m

En sommer er over...

AV INNHOLDET:
Nytt fra administrasjonen
Jeg syns vi har hatt en flott vår
Referat fra medlemsmøtet 18.sept.
Windy flagger ut
Nytt tilbud fra With Marine
Farten på sjøen øker - kontrollen minker!

s. 2
s. 3
s. 4
s. 6
s. 6
s.7

Sommeren
ebber ut og
fokus nå er
vinterhavn/
vinteropplag
Vinterhavn/vinteropplag
et har vært en pågående diskusjon hvordan opptak på
Tangen skal arrangeres med
hensyn til støtter, krybber etc.
Etter flere runder ble det
besluttet at båteiere selv må
sørge for støtter eller krybbe
på lik linje med de som lagrer
båter på land i Bukta. For
båter som skal lagres på land
med mast montert, kreves
faste krybber.
I år droppet vi å sende ut
tilbud om vinterhavn pr. post.
Dette er et ledd i at stadig mer
av informasjon blir digitalisert ved at vi legger ut informasjon på hjemmesiden eller
at vi sender ut sms eller mail.
Dette sparer båtforeningen
for store kostnader i form av
trykking, arbeid med utsendelser og ikke minst porto.
Disse pengene kan vi benytte
til andre aktiviteter i foreningen

D

Vinteropplag på Tangen er
et spennende prosjekt for
oss.
Ved bestilling av vinterhavn
eller vinteropplag ble dette
bestilt ved å logge inn på
«Min side» og registrere ønske
om vinterhavn der. Krav til
antall støtter, etc står i avtalen
som alle må hake av ved
bestilling for å ha akseptert.
Merk, det nye i år for båter
som skal lagres i Bukta, må
rengjøres før de fraktes til parkeringsplassen. Dette er
mulig å gjøre ved det nye servicebygget på Tangen. Der har
vi spylegrop og kaikant om
båten heises på land der.
OBS: Det skal ikke rengjøres
båter på parkeringsplassen
eller ved båtrampe.
Vi vil sende ut informasjon
pr. mail om når opptak finner
sted på Tangen. Det blir
arrangert slik at vi får konsentrerte opptak. Dette vil skje i
2

vil bli brøytet vei ut.

Nøkkelkort:
Som tidligere år blir sommerkortene byttet til vinterkort,
16. oktober

FRA ADMINISTRASJONEN

samarbeid med Asker Marina.

Samarbeidsavtale Asker
Marina

For opptak på Tangen, har vi
innledet et samarbeid med
Asker Marina og andelseiere
får gode betingelser for løft
med truck. Se spesifisert pristilbud på «Min side»

Type båtstøtter/krybber
LBA godtar alle typer krybber
og bukker fra ILAS, Maritim,
Seaquip og OPI eller tilsvarende leverandører og produkter.
Vi godkjenner ikke lagring
på isopor på Tangen, heller
ikke krybber eller bukker av
tre, eller andre hjemmelagde
anordninger.
Alle båter som skal lagres
på land på Tangen skal bruke
godkjente seilbåtkrybber,
frittstående bukker, motorbåtkrybber eller selvregulerende motorbåtkrybber.
Båtene skal være forsikret.
Ekstra krav til seilbåter
som skal ha masten montert:
Det kreves godkjente seilbåtkrybber (Se beskrivelse
hos ILAS eller OPI). Krybbene
skal monteres og brukes etter
monteringsanvisning og spesifikasjoner fra produsentene.
Opplagsutstyr godkjennes,
plasseres og monteres etter
anvisning fra LBAs representanter. Blir utstyret underkjent blir ikke båten løftet på
land.

Utleie av båtplass
Det var mange som ikke fikk
leid ut plassen i år og dermed
fikk faktura på vedlikeholdskostnad/sommerleie i posten.
Vi tror at dette var en ekstraordinær sommer med mange
nye båtplasser på en gang. Vi
regner med at bildet vil normalisere seg etter hvert.

Faktura for vinterhavn/
vinteropplag

Faktura blir sendt ut og utstyres med kid.nr.

Vår informasjonskanal
Vi oppfordrer alle til å følge
med på hjemmesidene
www.leangbukten.no. Her
kommer fortløpende informasjon. Ved å logge inn på
«Min side» får medlemmer
utdypende informasjon.

Status Tangen
Siste finpuss ytterst på Tangen
er nå i sluttfasen. Det ryddes
opp og asfalteres rundt
grunnmur til teknisk bygg og
båtrampe. Det blir også asfaltert rundt servicebygget.
Gangveien mellom bryggene
T og P blir satt i stand.
Beplantning på øyene på parkeringsplassen blir fullført.

Nytt Teknisk bygg på
Tangen
Som beskrevet tidligere skal
det bygges et teknisk bygg for
elektriske tavler og kompressor til bobleanlegget. Dette
satte krav til peling av grunn
for å gjøre området stabilt.
Når vi hadde maskinelt utstyr
på plass, ble det samtidig
pelet og støpt hele området
hvor kommunen har godkjent at det kan oppføres et
bygg. Dette ble besluttet ut i
fra en totalvurdering i Tangen
prosjektet, og er uavhengig
om administrasjons- og
klubbhusdelen blir vedtatt på
generalforsamlingen eller
ikke.

Parkering på Tangen i
vinterhalvåret
Det vil bli avsatt parkeringsareal ytterst på Tangen og det

Ekstraordinær generalforsamling i oktober
9. oktober avholdes det ekstraordinær generalforsamling
i LBA som omhandler kravet
til ny selskapsform. Det er tre
saker som tas opp.
Sak 1: Videreføring av LBA
etter opphør av virksomhetsformen begrenset ansvar (BA)
Sak 2: Nye vedtekter
Sak 3: Arbeid med fremtidig organisering.
Merk: Alle som har kjøpt
andel på Tangen ble automatisk andelseiere pr. 2. mai
2012 og blir invitert til generalforsamlingen.

Klubbhusprosjektet er
utsatt til ordinær generalforsamling
Selve klubbhusprosjektet blir
ikke tatt opp på den ekstraordinære generalforsamling
som tidligere antydet, men
kommer opp på den ordinære generalforsamling i
mars neste år. Det arbeides
videre med prosjektering og
informasjon om dette blir
lagt ut på hjemmesiden i lang
tid før general-forsamlingen.

Veibom ut til Tangen
Det er montert veibom ut til
Tangen. Denne fjernstyres ved
å ringe fra mobil til et bestemt
telefonnummer. Foreløpig er
det kun ett telefonnummer pr
båteier som er registrert i systemet. Vi setter i gang en prøveperiode i løpet av høsten
for å vinne erfaring. Dette blir
lagt foretatt på dagtid.
Vi ønsker alle noen fine siste
dager på fjorden !

Båtplass, bryggespørsmål,
vakter:
post@leangbukten.no
Tlf.: 66 75 83 80
Havnesjef:
Kjell Skaar
Medlemsskap:

Dette nummerets leder
er litt annerledes enn
tidligere ledere

post@leangbukten.no
Tlf.: 66 75 83 80

Vi hadde et medlemsmøte 18. september, som også var
litt annerledes enn tidligere medlemsmøter. Vi i styret
opplevde at vi fikk mange gode, engasjerte innspill fra
medlemmene om møtets tema.
Jeg bruker derfor spalteplassen denne gang til å dele
møtereferatet med dere.

Formann i
Leangbukten Båtforening:
Anne-Karin Bjerkestrand
Tlf. 952 39 592
akfosen@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

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.
Produksjon:
ADG Design/Jan Fladeby
1386 Asker

Opplag: 2500 eks.

Anne-Karin Bjerkestrand,
Styreleder LBF

Møtereferat, LBF medlemsmøte 18.09.2012
Det kom 114 medlemmer på
møtet (Hvorav 110 medlemmer med andelsrett og 4 medlemmer uten andelsrett ).
Tema på medlemsmøtet
var: LBF – LBA organisasjonsform for fremtiden.
Anne Karin Bjerkestrand
ønsket velkommen til møtet
og oppfordret medlemmene
til å komme med synspunkter
til dagens tema.
Advokat Erik Flågan (som
også er andelshaver) var invitert til å informere om problemstillinger ved sammenslåing og til å svare på
spørsmål. Flågan har arbeidet
mye med foreningsjuss.
Anne Karin innledet det
faglige tema med følgende
presentasjon:

Tiden er moden for
forenkling?
Tangen er så å si ferdig.
LBA må endre organisasjonsform (BA utgår)
Det er de samme medlemmene i begge organisasjoner

LBA omgjøres til forening
uten plan for fusjon med LBF.
LBA omgjøres til aksjeselskap uten plan for fusjon med
LBF.
Fusjon mellom LBA og LBF
med LBF som overtakende
virksomhet
Fusjon mellom LBA og LBF
med LBA som overtakende
virksomhet.

Hva er grunnen til to organisasjoner?
Historisk begrunnet eller
nødvendig?
Trenger vi to organisasjoner?
Hva er medlemmenes
interesse?
Å få tilgang til tidsmessig
havne- og opplagsplass.
Medvirkning til trivsel og
sikkerhet på sjøen.
Medlemmenes og andelshavernes rettigheter må være
de samme som i dag.
Ansiennitetsprinsippet må
videreføres.
Skille mellom vedtekter og
havnereglement.

Hvilke alternativer?
LBA omgjøres til SA uten plan
for fusjon med LBF.

Etter at Anne Karin hadde
innledet, fortsatte Erik Flågan

med en orientering med følgende hovedpunkter:
Det er antagelig ikke nødvendig med store utredninger
for å finne en organisasjonsform som passer medlemmene.
Det kan være fornuftig å
skille vedtekter og havnereglement.
Fokusere på medlemmenes rettigheter og behov.
En fusjon må gi andelshaver de samme rettigheter
som tidligere.
Det er viktig å få frem i
vedtektene hva som er medlemmenes ønsker.
Man kan ha forskjellige
kategorier av medlemmer
innen en forening som drives
som en «non profit» organisasjon.
Hvordan skal eierskapet til
båtplassen reguleres. Dette
blir i dag regulert slik :
Den kan ikke selges fritt,
men løses inn til andelslaget.
Den kan ikke leies ut fritt.
Den kan flyttes til en
annen plass dersom dette er
hensiktsmessig i forhold til
plassutnyttelse m.v.
Båtplass på Tangen kan
...forts. neste side
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ikke uten videre overdras til
andre.

Kristin Hoftaniska
supplerte med følgende
momenter:
Mange henvendelser ang.
driften av båtplasser blir feilaktig rettet mot styreleder i
LBF.
Det er vanskelig for medlemmene å forstå hvilke roller
de to foreningene har.
Styret får mange henvendelser om hvorfor det er to
organisasjoner.
Flere av medlemmene som
har vært med fra starten ga et
historisk tilbakeblikk.
I 1980 bestemte Vettre
Båtforening og Leangen
Båtforening å slå seg sammen.
Asker Kommune var med i
denne prosessen og de ønsket
at det skulle være en forening
som var organisert som et
andelslag. Navnet ble
Leangbukten Båtforenings
A/L ( LBA).
For å skille ut den sosiale
aktiviteter, ble dette organisert i Leangbukten
Båtforening (LBF).
Det kom mange synspunkter fra mange engasjerte medlemmene under møtet og vi
har forsøkt å oppsummere
noen av disse:
- Det er viktig å beholde
ansiennitet og medlemsnummer for eventuelt senere å ha
mulighet til å søke om båtplass.
- Hvorfor skal man fusjonere, hva er argumentasjonen.
- I følge samvirkeloven skal
alle medlemmer i et SA selskap likebehandles og skal ha
like rettigheter. Hvordan skal
dette håndteres?
- Ønsker en organisasjon
som ivaretar medlemmenes
behov. Hvilken organisasjonsform må advokater
finne ut av.
- En foreningsform der
man unngår formueskatt.
- Hvorfor endre på noe
som fungerer godt i dag?
Hvorfor fusjonere?
- BA selskap (Begrenset
Ansvar) blir slettet ved nyttår
dersom selskapsformen ikke
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endres (gjelder LBA).
- Det er to grupper andelseiere med ulike rettigheter i
Bukta og Tangen.
-Viktig å ta vare på det
sosiale.
- Andelseier i Bukta ønsker
ikke å betale for det som skjer
på Tangen. Ønsker å ha forutsigbarhet for hva som skjer.
- Det må være flere enn 3
styremedlemmer.
- Det skal ikke være kryssubsidiering mellom andelseiere i Bukta og Tangen.
- Vi bør ha én forening
med mange personer i styret.
- Ønsker båtplass til en fornuftig pris og ønsker ikke å
betale for virksomhet som
man ikke har behov for.
- Når man bare er medlem
i LBF så føler man seg utenfor
og får ikke innsyn i LBA.
- Er det lov at noen medlemmer kan stemme på
enkelte forslag i et årsmøte?
Hvordan kan dette ivaretas i
praksis?
- Det er ikke kø av personer
som ønsker å sitte i styret. Det
er derfor bedre med én enhet
og ett stort styre.
Anne Karin avsluttet møtet
med følgende oppsummering.
Signaler fra medlemsmøtet
tilsier at LBFs styre skal fortsette å utrede alternativer for
sammenslåing.
LBF har intensjon om å
legge utredningen fram som
en sak på årsmøtet i november som medlemmene kan ta
stilling til.
Det er viktig å huske at det
er medlemmene som skal
bestemme hvilken organisasjonsform man skal ha framover, ikke styrene i de to organisasjonene

LeangNytt retter og
beklager!
forrige utgave skrev vi at havnesjef Kjell Saar hadde fått en
gave fra LBF for sin innsats i Tangenprosjektet Det korrekte
skal være Martin Hundstad som har vært med i Tangenprosjektet som representant for LBA siden 2002 og lagt ned et
betydelig arbeid. Her bringer viser vi bildet igjen og beklager
feilen. Martin Hundstad og Terje Fossnes har vært med i prosjektet som frivillige siden starten, til rammetillatelsen for bygging av Tangen ble gitt av kommunen i 2009 og til åpningen av
Tangen i mai i år.

I

Det nye servicebygget

Møtet ble avsluttet kl 21.

et nye servicebygget på på Tangen innholder et verksted
og kontor for vaktmesteren. Her finnes strømtavlene
for anlegget og kompressorrom for halvparten av
boblehavnen.

D

Ikke en ny badeplattform, men...
ommunen ønsket en mykere avrunding av Tangen, derfor denne løsningen. Den er ment som en del av kyststien og er tilgjengelig for allmenheten. Her kan man slå

K

Gartnerne har gjort en god jobb med beplanting...

seg ned å dingle med bena utfor kanten, men en badeplass
kombinert med en marine er ingen god løsning. Skulle det
friste noen å hoppe i vannet, er det stigetrinn på uteriggerne.

FRA VAKTMESTEREN

Hei!

å er høsten her og det
nærmer seg vintersesong, opptak av båter,
og båter som skal i boblehavn.
I år skal vi ha båter på land,
både på Tangen og i Bukta.
Det nye i år er at alle båtene
skal spyles før de settes på
plass.
Dette må gjøres på spyleplassen som vi har fått på
Tangen, eller et annet egnet
sted.
Etter pålegg fra miljøavdelingen hos fylkesmannen er
det ikke tillatt å spyle på asfalten uten et godkjent oppsamlingsanlegg.
Det har vi nå på Tangen.
Der er det også høtrykkspyler
for bruk.
Det nye sevice bygget er nå

N

...men hva med luking
og rydding. Ugress og
søppel har fått overtak.
Hvem har ansvaret for å
rydde og luke?
Blomsterbeddene er
heller ikke parkeringsplass for sykler.

snart ferdig. Uteområdene
skal være ferdig i begynnelsen
av uke 39.
Innvendig er det bygningsmesige ferdig, så nå gjenstår
det å få flyttet inn.
Bobleanlegget for de første
bryggene på Tangen legges ut
nå, og kompressorene blir
levert i løpet av september.
De første boblene på
Tangen kommer nok i midten
av oktober.
Sommersesongen har gått
bra uten store havarier.
Bryggene på Tangen har
fungert bra, vi mangler en
port på T brygga, noen fendere på S brygga som vil bli
montert i løpet av kort tid.
Vi får håpe på en fin viter.
Mvh Kjetil Vaktmester
98669810

5

Oppgang i
besøket og
godt salg på
Båter i sjøen

Windy flytter produksjonen til Polen. Her fra utstillingen på Holmen Fjordhotell 7.–9. september

Windy flagger ut!
«Det går ikke an å
drive båtproduksjon
som dette i Norge
lenger. I den stormen
vi er i nå er det bare å
holde hardt i rorkulten og sikte inn mot
smulere farvann.»
Dette uttaler administrerende
direktør i Windy Boats,
Heiberg Andersen til Dagens
Næringsliv.
Windy Boats er er en av de
siste produsentene som holder ut i Norge. De fleste har
flagget ut, gått konkurs eller
sluttet. Noen nisjeprodusenter er igjen, ellers er det havaristemning.
Heiberg Andersen flytter

produksjonen til Polen og må
si opp 50 fagfolk som har jobbet hele livet med plastbåter.
Neste år er det 60 år siden
den første plastbåten ble sjøsatt i Norge. Siden har markedet vær turbulent med oppog nedturer. Vi husker båtmerkene som har forsvunnet
fra markedet som Scand,
Draco, Selco, Nimbus, Fjord
Plast. Askeladden gikk konkurs for noen år siden, men er
nå i produksjon igjen.

Færre båter importeres til
Norge
Importen av fritidsbåter falt
med 23 prosent i første halvår
sammenlignet med 2011,
melder bransjeforeningen

Norboat. Det var en nedgang
fra1076 millioner kroner i
2O11 til 829 millioner kroner
i første halvår i år. Men
Norboat tror ikke fallet i båtsalget er like stort som fallet i
importen.
- Vi tror en del av salget til
sluttkunde kan være lagervarer, slik at importallene viser
mye svakere utvikling en hva
salget til sluttbruker er, sier
Erlend Prytz i Norboat.
At salget av motorer falt
med bare 2 prosent i første
halvår tyder på at det ble solgt
mange båter fra lager. Norge
importerte mest båter fra
Finnland. 22,7 prosent av
båtene i første halvår kom fra
de tusen sjøers land.

Nytt tilbud fra With Marine
Har dere lagt merke til
den store North Sails
logoen som har kommet opp på tavlen i
undergangen til Bukta
pluss på servicebygget
på Tangen? Det er
With Marines nye
servicetiltak til
medlemmene i båtforeningen:
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With Marine AS ønsker å tilby
medlemmene av
Leangbukten Båtforening
hyggelige betingelser på service av seil og rigg.
Vi utfører service på seil og
rigg av alle merker. Vi kan
demontere seil på båten, eller
dere kan levere de i bygg 2 i
Leangbukta Maritime senter.
Vi tilbyr også vinterlagring av
seil. Riggen trenger jevnlig
sjekk og våre profesjonelle
riggere kan utføre oppdrag

der båten ligger eller dere kan
avtale om å komme til vår servicebrygge.
Det har allerede vært medlemmer som har benyttet seg
av tilbudet og oppfatningen
er entydig: «Dette var da utrolig lettvint».
With Marine AS - din
totalleverandør på seil, rigg
og dekksutstyr.
Ta kontakt på 66 79 89 14
eller info@withmarine.no

Båter i sjøen stengte sin brygger søndag kveld 9. september. Besøket endte på 13.755
godt over målet på 12.000.
Utstillerne rapporterer om
stor interesse og godt salg.
Dette befester Båter i sjøen’s
posisjon som Nordens største
flytende messe.
Litt over 350 båter ble presentert på messen, og ca 60
landstands med båtutstyr.
Totalt ble messen besøkt av
13.755 båtinteresserte som er
relativt høyt over fjorårets
11.153. Det gode været var
også en god bidragsyter til et
godt besøkstall, sier messesjef
Merete Rustad. Men enda viktigere enn besøkstallet er at
kjøpsinteressen er tilbake.
Uten at vi har en full oversikt
over salget på messene, så er
jeg sikker på at dette er den
beste salgsmessen på mange
år, fortsetter Rustad. Flere av
vår utstillere endte langt over
budsjettene sine. Dette understreker messens posisjon som
den viktigste flytende båtmessen i Europa og kanskje er
dette et tegn på at bunnen er
nådd for båtbransjen, avslutter Rustad.
Vi opplevde den beste
messen på mange år, sier
Peter M. Heitmann fra Heitmann Marin. Vi opplever
også økende interesse for
motorbåter, og vi hadde stor
interesse for vår Jeanneau 500
Prestige. På seilbåtsiden ser vi
at nybåtkjøperne er tilbake og
interessen går i retning av
større båter. Vår verdenspremiere Jeanneau Sun Odysssey
41 hadde vi kø for å komme
inn i hele helgen.

AB Marine er et av de
servicetilbud vi har i
Leangbukta
- Vi ble etablert i 1999, og
er en av Østlandets fremste
leverandører av motorer, servicedeler og verkstedtjenester
for fritidsbåter. Vi er et godkjent verksted for lærlinger og
har utdannet 2 motormekanikere, samt en som er under
utdanning. Bedriften har 8
medarbeidere med bred kompetanse og erfaring i bransjen.
Vi har truck som løfter båter
opp til 15tonn, sier daglig
leder Martin Barry-Berg.
ABM ligger i Leangbukta
Maritime Senter hvor de var
det andre firmaet som ble etablert i senteret. Det skjedde i
2002.
- Vi er stolte over å ligge i
nordens største maritime
senter med bygningsmasse på
ca 3.500 kvm. Vi gratulerer
Leangbukten Båtforening
med et flott anlegg og gleder
oss til å betjene dere.

Det er i dag 21 forskjelige
firmaer som er etablert i, og
ABM er det eneste motorverkstedet på senteret. Vi har serviceplasser i brygga for reparasjon av båter.
ABM har service avtale
med, Asker Marina As, Lunde
Båt, Marex, Fjord Boats,
Westmar og Teknikkpartener
samt flere små bedrifter.
- På nettsiden vår under:
http://www.abmarine.no/service.htm finner dere vår prisliste på høstservice – konservering av motor, drev og gir,
både outboard- og innenbordsmotorer samt en hel
rekke andre tjenester som er
nødvendig ved en høstservice.

BÅTSESONGEN NÆRMER SEG
SLUTTEN FOR I ÅR!
Vi klargjør båten din for vinteren
AB Marine AS tilbyr:
- Lagring av båter
- Alt av reparasjoner
- Vinterservice av båtmotorer

66 79 51 33
abmarine@abmarine.no
Leangbukta 31, 1392 Vettre
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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.
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Returadresse:
Leangbukten Båtforening
Postboks 376
1379 Nesbru

E
TO B

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)
Navn:
Medlemsnr.:
Adresse:
Postnr./-sted:
Tlf priv:

Tlf jobb:

Jeg ønsker følgende bredde:

Fax:

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

Forslag til ny organisasjonsform for andelslaget
Ekstraordinær generalforsamling tirsdag 9. oktober
kl.19.00 på Holmen Fjordhotell.
Andelslaget er i dag organisert som et BA.
Gjennom loven om samvirkeforetak har
nå myndighetene besluttet at samvirkeforetak (benevnt SA) blir lovhjemlet, og
det er tilrettelagt for en overgang fra BA
til SA. Dette ble varslet i LBAs generalforsamling 13.3.2012 etter at LBA hadde
mottatt et skriftlig pålegg om opphør av
BA formen innen 1.1.2013 fra
Brønnøysund-registrene.
Dermed må andelslaget endre organisasjonsform. Styret har gjennom året
vurdert flere alternativer og anbefaler nå
overgang til et samvirkeforetak. Da må

det også vedtas nye vedtekter.
Dette skal til behandling under den
ekstraordinære generalforsamlingen.
Andelslaget har lagt ut innkalling og flere
sakspapirer som gjelder denne sak under
medlemmenes «min side» på leangbukten.no. De som har kjøpt båtplass på
Tangen er også medlemmer i andelslaget
og kan stemme på den ekstraordinære
generalforsamlingen.

«Foreningslokale» besluttes våren
2013?
Styret i andelslaget arbeider nå med
planlegging av et bygg beregnet til bruk
for andels-eiere og medlemmer i
Leangbukten Båtforening.
Spørsmålet var oppe på den ordinære
generalforsamlingen 2012 og andelseierne utrykte ønske om en utredning av
dette. Dette vil antagelig bli tatt opp
igjen på generalforsamlingen i 2013. Det
som nå bygges på Tangen er et teknisk
bygg for elektriske tavler og kompressorrom til bobleanlegget.

