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NYTT FRA
ADMINISTRASJONEN
Før vi fokuserer på Jul
og at solen snart snur,
har vi følgende å
fortelle:
Vinterhavnen er et faktum og vi
har registrert en fin økning i
antall båter i forhold til fjoråret.
Denne vinteren har vi 319
båter i boblehavn og 130 båter
på land, en økning på henholdsvis 69 og 57 båter. I
utgangspunktet var vi noe usikker på hvilke brygger som
skulle bobles på Tangen. Dette
henger sammen med plassering av kompressorer etc. Det er
nå installert to kompressorer i
servicebygget og disse betjener
bryggene P, Q og Y. Neste byggetrinn er å plassere en kompressor i teknisk bygg lengst ut
på Tangen. Denne kan betjene
flere brygger på Tangen, og
supplere bryggene A, B, C og D
med mer luft.
Vi vil nå etterprøve/sjekke
kapasitetsutnyttelsen på de forskjellige bryggene noe som kan
gi oss en pekepinn på utviklingen videre for igjen å etablere den optimale vinterhavnen.

Vinterhavnen/vinteropplag
Opplag på land, Tangen.
Dette var et nytt prosjekt for
oss. I utgangspunktet var vi veldig usikker på hvor mange
båter vi egentlig kunne plassere
på Land.
Vi innledet et samarbeid
med Asker Marina som fikk
ansvar for opptaket med sine
trucker. Vi satte opp timelister
for når de enkelte skulle opp og
vi ser nok i ettertid at vi kunne
vært mer romslig med tiden for
hver enkelt.
Vi har erfart hvordan båtene
best kan plasseres for å få plass
til enda flere båter neste år.
Vedr opplagsutstyr, var det
viktig å sette en standard og vi
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valgte å kreve at alle seilbåter
som skal lagres på land med
masten oppe, skal ha faste
krybber. Etter at alle båtene var
stablet, fikk vi en teknisk
gjennomgang av en representant fra OPI som kom med nyttige tips. En gjennomgående
svakhet var at mange ikke
hadde sikret kjølen. Vi sendte
ut informasjon til samtlige seilbåteiere som har supplert dette
på en grei måte i etterkant.
Senere har vi hatt besøk av
truckfører fra Blommenholm
for å gi oss tips om stablemetoder.
Før vi trekker noen slutninger hvorvidt vi skal lagre
enda flere båter på Tangen
neste år, må vi erfare hvordan
parkeringsforholdene fungerer
ved vårpussen, hvor kaotisk det
blir.
Tips: Ta et vinterbesøk til
båten din nå og da. Sterk vind
og snø, kan forårsake at vinterpresenningen kommer i ulage
noe som kan skade mer enn det
gavner. For deg som har strømtilkobling så kan det også skje
at sikringen slår ut. Sjekk.

Strømuttak for de båtene
som ligger på land på
Tangen
Vi arbeider med en klar rutine
for hvordan dette skal løses. Vi
må ta hensyn til sikre løsninger
uten fare for overbelastninger/varmgang med hensyn til
brannfare og forsikring. Vi har
også altfor få tilkoblingspunkt
for å dekke opp alle båtene. Vi
sender ut informasjon pr. mail
til de det gjelder.

Strømforbruk i vinterhavnen
Vi har nå målt samtlige uttak i
vinterhavnen. Basis er at 300W
er inkludert i leien. Det viser
seg at flere bruker mer og
beskjed om overforbruk er
sendt ut. Det er imidlertid fullt
mulig å bestille mer strøm og vi
sender tilleggs faktura i tråd
med ekstrabestillinger og
målinger utover 300W.

Servicebygget på Tangen
Bygget til vaktmesteren er nå
klart og dette gir alle våre
andelseiere og leietagere et fornyet og forbedret tilbud også
ved at vi har fått «spylegrop» og
kaikant for opptak av båter.
Det er også en båtrampe
ytterst på Tangen for benyttelse
for våre medlemmer.

Traktor

Opptak for vårpuss

Vi har leid traktor med lasteutstyr, snøfres etc, som betyr at vi
er godt hjulpet med hensyn til å
holde havnen ren og snøfri.
Det blir også lettere for Kjetil å
frakte utstyr mellom havnene
og de forskjellige lagringsplassene. Vi tror dette skal hjelpe
oss å holde havnen enda ryddigere.

Vi vil tilby et opplegg for å ta
opp båten for vårpuss på
Tangen. Dette vil igjen skje i
samarbeid med Asker Marina,
håper vi. Informasjon om dette
kommer på hjemmesiden etter
hvert.

Sommerhavn 2013
På nyåret eller allerede i desember sender vi ut spørsmål om
sommerhavnen. Andelseiere
får spørsmål om de vil leie ut
plassen og medlemmer får
spørsmål om de ønsker å leie
sommerplass. Vi vil få en raskere oversikt over kapasitet som
betyr at vi kan annonsere ledige
plasser langt tidligere. Ved
utleie av båtplass blir ny rutine
slik at det er tidspunktet for når
plassen er meldt inn, som er
utslagsgivende. Dvs, det er
«først til mølla» prinsippet som
gjelder. Først meldt inn, først
leid ut.

Nøkkelkort
Vi erfarer at det er mange som
er trege med å betale leien. Vi
bruker masse tid til purringer
og telefoner. Vi har nå bestemt
at vi ikke vil sende ut nøkkelkort for sommerhavnen før
leien er betalt. Dette var et velprøvd prinsipp tidligere som vi
vil ta opp igjen. Datasystemet
tillater dette nå.

Medlemsarkivet
Som nevnt tidligere er det viktig å få oppdatert medlemsarkivet med endringer som blir
gjort med hensyn til adresse,
mailadresse og mobilnr. Mer og
mer av kommunikasjonen går
digitalt noe som underletter
administrasjon av havnen. Vi
ber alle om å gå inn for å sjekke
om de personlige dataene på
«Min side» stemmer. Vi ber
også alle om å registrere båttype og registreringsnummer
på båten. Ved tildeling av sommerplass er det båttypen som
bestemmer hvilken brygge som
passer.
I november «renset» vi medlemsarkivet ved at vi slettet alle
som ikke har svart på henvendelser og purringer. Det kan
bety at vi har slettet noen som
gjerne vil henge med videre. Ta
kontakt med administrasjonen
og vi vil åpne medlemskapet
etter innbetaling av medlemskontingenten.

Status Tangen
Arbeidene på Tangen er for det
meste ferdige. Det arbeides
med å bygge vegger til det tekniske rommet hvor de elektriske tavlene skal installeres,
ytterst på Tangen.
Selve klubbhusprosjektet
blir tatt opp som sak på neste
ordinære generalforsamling i
mars 2013.

Ekstraordinær generalforsamling
Det ble vedtatt at vi endrer selskapsform fra BA (begrenset
ansvar) til SA (samvirkeforetak). Dette innebærer noen
endringer i vedtektene som nå
er sendt inn til
Brønnøysundregistrene for
uttalelse/godkjennelse.

Hjemmesiden
Vi arbeider med endring av førstesiden, ved at eldre saker
automatisk vil gå til arkiv, dette
for å hindre at siden blir for
lang og uaktuell. Vi vil samtidig
lage nyhetsbrev som vi planlegger å sende ut til medlemmer
en gang i måneden med informasjon vi anser er viktige å få
ut til dere.
Så igjen. Det er særs viktig at
vi har oppdaterte mailadresser.
For de som ikke har mailadresse, vil vi har alternative
løsninger for å få sendt ut informasjon.

Veibom ut til Tangen
Det har tatt litt tid før prøveprosjektet er satt i gang. Vi vil
gjennomføre dette på nyåret.
Dette året vi snart har bak
oss har vært ganske arbeidskrevende med stor ombygging i
Bukta hvor ca. 150 andelseiere
fikk endret båtplass, Tangenprosjektet skulle på plass og vi
gikk over til nytt datasystem.
Men vi tror 2013 blir et år hvor
rutinene «finslipes» og at vi
slipper de store grepene.
Takk alle sammen for godt
samarbeid!
Vi ønsker alle en riktig
God Jul!!!

Båtplass, bryggespørsmål,
vakter:
post@leangbukten.no
Tlf.: 66 75 83 80
Havnesjef:
Kjell Skaar
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Desember er her, julen nærmer seg
raskt og isen har de siste par dagene
begynt å legge seg innerst i bukta vår.
For de fleste betyr dette at båtsesongen er
over, vi går i «båtdvale» og venter på 2013sesongen.
2012 har vært et år med vekslende vær,
mange kunne nok tenkt seg en varmere og
mindre vindfull sommer. For min del har det
allikevel blitt mange flotte helgeturer på fjorden.
2012 har også vært et begivenhetsrikt år for båtforeningen. Det
nye anlegget ble tatt i bruk og dermed fikk mange av våre medlemmer en lenge etterlengtet fast båtplass. Det er en formidabel jobb
som er gjort av Andelslaget (LBA) for å få det nye anlegget «i havn».
Båtforeningen (LBF) er en stor forening med over 2400 medlemmer, hvorav om lag 1200 av båtforeningens medlemmer også er
medlemmer i Andelslaget (LBA) gjennom å ha andeler i bryggeanlegget. LBA og LBF er pr. i dag to separate organisasjoner, med forskjellige styrer, hvert sitt sett med vedtekter og hver sin økonomi.
Vi har fått tydelige signaler fra mange av våre medlemmer om at
dette virker forvirrende og unødvendig. LBF og LBA arbeider jo
mot de samme målene; nemlig gode, rimelige båtplasser for våre
medlemmer og et godt maritimt miljø i Asker. Vi i LBFs styre vil
fortsette arbeidet med å få til en tettere «integrering» mellom de to
organisasjonene.
Dette er den siste lederen til Leangnytt fra meg. Stafettpinnen går
nå videre til LBFs nye styreleder, Hans Kleppa.
Jeg vil benytte anledningen til å takke for meg som styreleder i
LBF, og til å ønske alle våre medlemmer en Riktig God Jul!

Anne-Karin Bjerkestrand

Produksjon:
ADG Design/Jan Fladeby
1386 Asker

Opplag: 2500 eks.
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Protokoll fra Årsmøte 2012
Avholdt 20. November 2012 på Vettre Hotell og
Konferansesenter
Det kom 89 medlemmer på møtet.
Årsmøtet ble åpnet klokken 19:35 av Anne Karin Fosen
Bjerkestrand som også ble valgt som møteleder.
Det var ingen bemerkninger til innkallingen og innkalling
ble således godkjent.
Tore Paulsen ble valgt som referent.
Protokollen fra møtet skal undertegnes av to medlemmer.
Jarle Ytreberg og Morten Walmsness ble valgt til å signere
denne.

Sak 1: Styrets årsberetning
Styrets årsberetning ble lest og gjennomgått av møteleder.
Beretningen ble godkjent uten bemerkninger.

Sak 2: Regnskap
Revidert regnskap ble gjennomgått av LBFs kasserer Einar
Steiro. Budsjettforslag for 2013 ble fremlagt til orientering.
Det ble orientert om den store budsjettoverskridelsen av
kontorhold. Kostnadsøkningen for administrasjonskostnader
kom som en overraskelse på styret i form av en et brev og en
faktura i midten av oktober.
Styret erkjenner at oppfølging av muntlig avtale med LBA
kunne vært bedre.
Styret skal utarbeide en avtale med LBA som regulerer fordeling av kostnadene og som gir LBF en bedre kostnadsoversikt.
Den store budsjett overskridelsen medførte svært mange
synspunkter fra medlemmene. Her følger en oppsummering:
• Uklart hvordan kostnadene fordeles mellom LBF og LBA
• Det er ikke ønskelig å sende regninger mellom foreningene.
• Kostnad for administrasjon av medlemsregisteret virker
urimelig høyt.
• LBA kan ikke sende en faktura uten en avtale.
• LBF dekker kostnader i LBA som ikke er reelle for LBF.
• Det må jobbes med å få ned kostnadene.
• Forslag om ikke å godkjenne regnskapet.
• Det ble foreslått å endre regnskapet til:
• Utført arbeid settes til 100.000 istedenfor 190.000.
• Andel datakostnader settes til 10.000.
• Styret fikk kritikk for dårlig budsjettering.
• Forslag om at Leangnytt bare legges på nettet for å redusere
kostnader.
Diskusjon og synspunkter ble avsluttet og man stemte over
regnskapet.
Regnskapet ble godkjent med 58 for og 7 stemmer mot.
Det kom frem en del bemerkninger til det framlagte budsjettet for år 2012/2013 som viser underskudd (ca. kr. 50.000 ).
Dersom forhandlinger med LBA fører frem og kostnadene
reduseres kan nytt revidert budsjett fremlegges (på neste medlemsmøte eller ute på nettsiden).

Sak 3: Fastsettelse av kontingent
Styret foreslår at kontingenten for neste år beholdes på kr 200.Det kom forslag fra salen om å øke kontingenten til 300,Styrets forslag ble vedtatt med 63 stemmer.
Vi er nå 2431 medlemmer.

4

Sak 4: Innkomne forslag
Det har ikke kommet inn saker for behandling av årsmøtet.
Styret hadde forslag til endring av vedtekter. Kristin Hoftaniska
gikk i gjennom forslaget til endringer.
Endringene ble godkjent ved avstemning med følgende
bemerkninger:
• Forslag til § 9 e blir ikke endret. (valgkomité skal velges for
ett år)
• § 10 andre ledd blir ikke endret. (Regnskapsåret skal avsluttes
30/9. Dette for å sikre at regnskapet blir ferdig god tid før årsmøtet. Regnskapet kan bekjentgjøres før årsmøtet ved å legge
det ut på nettet).
• Forslag til § 10 4. ledd blir ikke endret. (Leder og et styremedlem tegner foreningen).

Sak 5: Valg
Valgkomiteens innstilling ble framlagt og gjennomgått av
møteleder.
Formann/Leder Hans Kleppa
2012/1 Ny
Styremedlem
Einar Steiro
2012/2 Gjenvalg
Kristin Hoftaniska2012/2 Gjenvalg
Styremedlem
Styremedlem
Anne-Karin Bjerkestrand 2012/1
Trer inn for Kjell Skaar
1 år
Styremedlem
Øivind Bakken 2011/2 Ikke på valg
Varamedlem
Iakob Bjørneby 2012/1 Ny
Varamedlem
Jørn Ivar Solum 2012/1 Gjenvalg
Revisor
Eivind Grønstad 2012/1 Gjenvalg
Revisor
Tore Strid
2012/1 Gjenvalg
Valgkomite
Trond Olsen
2012/1 Gjenvalg
Valgkomite
Johan Wilhelm Winsnes 2012/1 Gjenvalg
Valgkomite
Ingolf Låstad
2012/1 Ny
LBFs representanter til Andelslagets styre blir pekt ut på først
styremøte (konstituerende møte).
Det forelå ingen motforslag fra salen, valgkomitéens innstilling ble enstemmig valgt.
Hans Kleppa som ble valgt som ny leder takket for tilliten.
Anne Karin F. Bjerkestrand trekker seg som leder takket medlemmene for tilliten og avsluttet årsmøtet.
Asker 20.11.2012
Jarle Ytreberg (sign)
Tore Paulsen
Referent

Morten Walmsness (sign)

Om sommeren er det fullt på vann
... og i vinter er det fullt på land

På Tangen ligger det 72
båter på land

I Bukta ligger det 65 båter
på nedre og øvre plan

Hei!
Nå er vintersesongen kommet
over oss og det meste er på
plass .Parkeringsplassene i
Bukta og Tangen er nå fyllt
opp. Jeg minner om at det
ikke er lov å ligge med permanent strøm på land, men at
det er fullt mulig å bruke
strøm hvis man skal
jobbe i båten eller lade
opp batterier i løpet av
vinteren. Når dere er ferdig med å bruke strøm er det
fint om dere tar med dere ledningen og ikke lar den ligge
tilboblet strømsøylene fordi
det ikke er nok kontakter til
alle. Da får ikke de andre noe
sted å koble seg til.

FRA VAKTMESTEREN
Jeg ser at det forsatt er
noen som har ledningen liggende over brygga. Dette fungerer dårlig når jeg kommer
med snøfreseren. Da er det
ikke mye kabel igjen. Kabelen
er umulig å se under snøen.

Minner de som har skjøter
eller overganger på strømkabel at det ikke er tillatt.
Dette p.g.a faren for fuktighet
som fører til at jordfeilbryter
slår ut og strømmen blir
borte.

Jeg har vært ute å sjekket
strømforbruket og de som
bruker for mye har fått
beskjed. For de som ikke har
hørt noe er det ok.
Vannet er nå skrudd av for
sesongen og rørene er blåst
tomme. Vi mangler noen
vannposter på parkeringsplassen på Tangen, men
håper og ha det klart til våren
og båtpussen.
Vi får håpe på en fin vinter
og jeg vil med dette ønske alle
en god jul og godt nytt år og
takke for det gamle.
Er det noe dere lurer på så
er det bare å ta kontakt på
986 69 810.
Hilsen Kjetil
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Protokoll fra ekstraordinær
generalforsamling i LBA
9. oktober 2012 kl. 18.30 til kl. 22.00 på Holmen
Fjordhotell i Asker kommune.
Det var i alt 103 stemmeberettige andelseiere, samt 6 fullmakter, til sammen 109 stemmeberettigede av totalt 1250
andelseiere. Stemmetegn ble
tildelt. Styrets leder Ingar
Brauti ledet møtet. Enstemmig valgt. Protokollfører var
adm. sekr. Stein Hessen.
Enstemmig valgt.

1. Godkjennelse av
innkallingen
Jon Fjeldstad leste opp en
anmodning fra Petter
Ringvold om utsettelse av
behandling av sakene til ordinær generalforsamling. Dette
ble enstemmig nedstemt.
Innkallingen ble etter dette
enstemmig godkjent og den
ekstraordinære generalforsamling erklært for lovlig satt.

2. Valg av to andelseiere til
å undertegne protokollen
Ingolf Låstad og Trond Olsen
ble enstemmig valgt til å
undertegne protokollen. I tillegg undertegner møteleder
Ingar Brauti protokollen.

3. Saker til behandling
Sak 1: Videreføring av LBA
etter opphør av virksomhetsformen begrenset ansvar (BA)
Sak 2: Nye vedtekter.
Sak 3: Arbeid med fremtidig
organisering.
Før behandling av sakene
orienterte advokat Henrik
Dahl om samvirkeloven.
Etter dette ble det invitert
til en kommentarrunde.
Sak 1.
Videreføring av LBA etter
opphør av virksomhetsformen begrenset ansvar (BA).
Det ble vist til brev fra
Brønnøysundregistrene av
26.01.2012 hvor det fremkommer at selskaper som i
dag er registrert som BA vil
måtte melde endringer i ved6

tektene innen utløpet av år
2012.
Etter prøvevotering stemte
105 andelseiere for, mens 4
stemte imot overgang fra BA
til SA (samvirkeforetak) som
selskapsform.
Det ble således vedtatt
overgang fra BA til SA med
slik flertall som beskrevet
over.
Sak 2.
Nye vedtekter.
Med bakgrunn i vedtak om
overgang fra BA til SA som
selskapsform var det behov
for vedtektsendringer.
De siste registrerte vedtekter i Brønnøysundregistrene
er vedtatt på generalforsamling 7. mars 2000. Vedtektene
består av 41 paragrafer.
Det ble vedtatt endringer i
følgende paragrafer;
§1, §2, §3, §4,§9, §11, §12,
§13, §14, §15, §16, §17, §18,
§19, §24, §25, §26, §30, §35,
§38 og §39.
69 stemte for styrets forslag som var overveldende.
Det ble ikke votert kontra.
Asker, 9. okt. 2012
Sign.
Sign.
Stein Hessen
Ingolf Låstad
Sign.
Sign.
Trond Olsen
Ingar Brauti
Endringene i vedtektene vil
bli lagt ut på vår hjemmeside.

Hvile Havn tilbyr bryggeerstatning
Hvile Havn forerslår i
et brev til Asker kommune at selskapet er
villig til å betale erstatning til Leangbukten
Båtforening for bryggen selskapet satte
opp i 2002.
Tilbudet om erstatning kommer etter at Hvile Havn tapte
en rettsak i fjor hvor Asker og
Bærum tingrett dømte selskapets brygge ved siden av båtforeningens brygge for ulovlig.
Det private bryggeselskapet har anket avgjørelsen og
en rettssak er berammet til
desember i Eidsivating lagmannsrett.
Asker kommune, som er
grunneier, aviste i denne
måneden et forslag til kompromiss fra Hvile Havn da
kommunen mente partene lå
for langt fra hver andre og

burde gjøres opp i retten.
Striden mellom båtforeningen og Hvile Havn som
har pågått siden byggingen av
selskapets brygge, dreier seg
om at selskapet har lagt bryggen sin inn på foreningens
område. Hvile Havn på sin
side har ment at kommunen
de facto godkjente den nye
bryggen da den ble bygget.
I brevet til kommunen
skriver Hvile Havns advokat
Robert Jensen at selskapet
forstår at et kompromiss bare
kan oppnås dersom båtforeningen får en økonomisk
kompensasjon og at «Hvile
Havn er innstilt på å drøfte
dette spørsmålet nærmere
med båtforeningen som et
ledd i et mulig tilbud.
- BUDSTIKKA -

Avfallsplan
for båtforeninger

blant annet å lage en mal for
avfallsplan til båtforeninger.
En viktig årsak til dette er fylkesmennenes økende interesse for miljøinspeksjoner i
båtforeninger.

Miljømyndighetene ved
Klima- og Forurensningsdirektoratet (KLIF) og fylkesmennenes miljøvernavdelinger har i år sendt ut krav
om at småbåthavner skal ha
en avfallsplan. Dette følges
opp med tilhørende kontroller. Som en følge av dette holder Miljøkomiteen i KNBF på
å utarbeide en mal for avfallsog beredskapsplan for båtforeninger. Utover dette tar miljøkomiteen mål av seg til å gi
råd og veiledning for medlemsforeningene på dette
område. Hovedmålet for
komiteens arbeid er å videreføre KNBFs miljøarbeid med
nye temafoldere og bistå
medlemsforeningene med
miljørådgivning. I fokus står

Miljøhjørne på web
I løpet av kort tid vil det bli
etablert et miljøhjørne på
www.knbf.no. Du finner det
på denne linken:
http://www.knbf.no/miljohjornet.php. Her vil du finne
mye nyttig miljøinformasjon
både for båtforeningen og
deg som båtbruker.

Innspill
Har du eller din båtforening
innspill til miljøkomiteen og
dens arbeid, kan du sende en
epost til komiteens sekretær
Endre Solvang på
endre@knbf.no.
Vi takker for alle innspill!

Slik skal du reddes hvis båten brenner

Foto: Martin Wright

Hvis båten tar fyr, vil
tre redningsbåter
komme for å redde
deg. Flere hundre
mennesker så øvelsen
på Høvik onsdag ettermiddag 31. oktober .
– Med en så rask redningsbåt
har vi halvert tiden båten bruker inn til land sammenliknet
med for ti år siden, sier
Håvard Vedvik i Redningsselskapet gjennom megafonen.

På Veritas-bryggen står
anslagsvis 200 personer, barn
og voksne, å følger med på
redningsøvelsen i regi av
Redningsselskapet. En motorbåt har tatt fyr.
I løpet av en 25 minutters
tid får tilskuerne sett hvordan
redningsmannskapene opptrer når ulykken skjer.

Tre båter
Ifølge Redningsselskapet skal
minst én redningsskøyte i 70
prosent av tilfelleen kalles ut

under ulykker på sjøen.
Tilsvarende kalles Sea-Kinghelikopter ut i 15 prosent av
tilfellene.
Helikopteret kom ikke
onsdag ettermiddag, men to
redningsbåter og en brannbåt.
– Under denne øvelsen blir
helikopteret tilkalt, men det
er ikke sikkert det kommer,
sier Vedvik før øvelsen.
Vedvik deltar sammen
med Ernst Larsen i TV3-programmet «Redningsskøyta».
– I alle tilfeller kommer
dette til å bli en reell øvelse.

Profesjonelle og frivillige
Motorbåten tar fyr, menneskene i båten sender først opp
rød varslingsrøyk og deretter
nødbluss. Flere av personene
hopper i vannet, med nødlykt
i høyre hånd. Nå er redningsmannskap varslet.
Den første redningsbåten
som ankommer ulykkesstedet

er «Bergesen», som bemannes
av tre redningsmenn og har
en toppfart på 40 knop. En av
redningsmennene går ut i
vannet med sikkerhetsline,
slik at han kan trekkes inn
igjen. Da kan han bruke
begge hender til å holde personen som skal reddes. De
reddete personene løftes
vannrett opp av vannet.

Frivillig mannskap
I tillegg ankom en av redningsbåtene, «UNI Oslofjord»
som bemannes frivillig.
Da alle er reddet opp av
vannet, undersøker brannmannskapene fra Asker og
Bærum brannvesen den havarerte motorbåten.
– Øvelsen viser hvor viktig
redningsskøytene er. Redningsmannskapene får en
tyngde og utdanning innen
sjøredning, kommenterer
Vedvik.
- BUDSTIKKA -
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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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Kjøp/bytte av
båtplass
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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:

Fax:

Jeg ønsker følgende bredde:

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

Er Leangbukten Båtforening en frivillig organisasjon?
Styret i foreningen er valgt av
medlemmene og mottar ikke
honorar for sine verv.
Foreningen betaler moms
på innkjøp av materiell, leie
av lokaler for medlemsmøter,
porto og adressering av medlemsbladet, trykkking, porto
og adressering av kort for innkalling til møter, telefonutgifter m.m.
Frivillige organisasjoner
har anledning til å søke
momskompensasjon for de
merutgifter de har blitt påført
som følge av innføring av
moms på en del varer og tjenester. Lotteri- og Stiftelsestilsynet, som administrerer
ordningen på vegne av Kulturdepartementet, har meddelt at det ikke blir noen

vesentlige endringer på ordningen sammenlignet med
årets. Det betyr blant annet at
lokalledd (medlemsforeninger) ikke må være registrert i Frivillighetsregisteret
likevel. Søknaden skal utformes etter spesielle regler.
Blant annet er investeringer i bryggeanlegg (LBA)
dessverre unntatt ordningen,
men vedlikeholdskostnader
er kompensasjonsberettiget.
Ordningen er dessverre
ikke tilført friske penger fra
Kulturdepartementet i 2012,
slik at potten er den samme
som for fjoråret. Dette var en
stor skuffelse, da en regnet
med at regjeringen ville tilført
ordningen nye 200 millioner,
slik som er gjort de to foregå-

ende år. Men i følge statsbudsjettet for 2013 tilføres momskompensasjonsordningen
nye 320 millioner. Dette er
etterlengtede midler fordi
Kulturdepartementet ikke
fant midler til å øke potten
for 2012. Midler til fordeling i
2013 er dermed oppe i 950
millioner.

Gladmelding
Paraplyorganisasjonen Frivillighet Norge er svært glad
for at opptrappingen av
momskompensasjon for frivillige organisasjoner nå er
tilbake på sporet. Reaksjonen
lot ikke vente på seg da nyheten sprakk om at det settes av
320 millioner kroner i friske

penger på statsbudsjettet for
2013.
- I år blir det kake på
mange foreningsbord rundt
om i landet. Etter et hvileskjær i fjor, betyr årets statsbudsjett en opptrapping av
momskompensasjonsordningen til 950 millioner i
2013. At ordningen nå er i
rute betyr at frivilligheten kan
bruke penger på aktiviteter og
ikke på moms, sier Birgitte
Brekke, generalsekretær i
Frivillighet Norge.
- Vi er glad for at regjeringen har forstått at momskompensasjon er et godt politisk virkemiddel. Det fører til
mer frivillighet i alle typer foreninger og organisasjoner,
sier Brekke.

