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EN GLEDENS SOMMER,
EN ARBEIDSOM HØST!
Endelig fikk vi en sommer slik den burde være!
Det gamle ordtaket «sent men godt» passer virkelig for årets varme årstid, som holdt oss på pinebenken med tjukk is i Leangbukta uvanlig lenge,
og så relativt kjølig, blåst og vått vær til juli meldte
seg. Vi hadde faktisk noen fine helger før det –
ikke minst da «Bryggefesten med dans» ble avviklet i juni – men først med juli kom den sammenhengende gleden en varm og god sommer kan by
på for de fleste av oss med båt. Herlig!!

Høstens medlemsmøte i LBF
Høstens medlemsmøte ble avviklet tirsdag
17.09.2013, med godt oppmøte tross det forrykende regnværet. Før innslaget om motorkonservering for vinteren, tok vi innkommende forslag,
og aller først en gjennomgang av hva LBF-styret
har bedrevet i år. Det har vært ganske heftig aktivitet, med hele 9 styremøter allerede – foruten
enda noen separate arbeidsmøter – og enda er
året langt fra over! «Mitt» arbeidsomme LBF-styre
vil fortsette det innsatsrike arbeidet utover høsten
til medlemmenes beste, med ny energi fra både
den flotte sommeren og alle de positive medlemshenvendelsene.
Spesielt for alle som ikke hadde anledning å
delta på møtet skal jeg her nevne noe av møtets
innhold:

LBF har flyttet!
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Vi har ikke lenger offisiell adresse på Nesbru postkontor - det er nå: Leangbukta Båtforening,
Leangbukta 31, 1392 Vettre. (Sparer oss også noen
små kroner.)

LBF legger ut sine referater på websidene.
En må inn på «Mine sider», og der finnes for tiden
en link et stykke ned, på venstre side. Vi skal forsøke få til en mer ryddig og fast «inngang».
(Skulle det være noe sensitivt «personal-tilknyttet», eller noe av følsom art som kan skade båtforeningen om det ble kjent for tidlig av en «motpart», vil kun det fjernes - midlertidig.)
I 2013 valgte LBF-styret å «åpne sesongen» med

LeangNytt hjem i postkassen til alle medlemmene, men utgaven i sommer, denne, og den i
november er kun elektroniske.
Redaktøren av LeangNytt har anskaffet et
moderne dataverktøy, slik at den ikke kun kommer elektronisk som pdf-format, men i et
moderne format der mottageren kan «bla» på
skjermen. Forhåpentligvis er det slik nettopp
denne utgaven oppleves og leses!
Besparelsen med elektroniske utgaver monner
– det kostet i 2012 kr.144,945 å utgi LeangNytt,
men ca. 2 tredjedeler av kostnaden spares uten
trykking og porto.
Etter det tunge året 2012, der LBA-styret ba om
og fikk kr. 350,686 av LBF-styret som admin-utgifter, er det nå avtalt kr.120,000 for 2013. (Det er
likevel opp fra kr.15,000 i 2011!)
En ny utgift som kan bli «en årlig tradisjon» er
bidrag til Bryggefest, utover egenandelene.

Styremedlemmene får dekket sine
utgifter
Også styremedlemmer i LBF må få dekket sine
utgifter, og som en enkel ubyråkratisk metode
foreslås kr. 200/mnd (styreleder kr. 250), som er
godt under myndighetenes skattefrie grense.
Tross budsjettert underskudd for 2013 stort kr.
54.100 forventer LBF med ovenfor nevnte tilpasninger og tiltak å legge frem et resultat uten
underskudd på årsmøtet i november.

Innkomne forslag
LBF-styret hadde mottatt diverse «vesentlige» forslag før møtet, og før ordet ble overlatt fritt til alle
oppmøtte, ble følgende saker nevnt:
Skal LeangNytt fortsette, og da «kun» utkomme
elektronisk fra 2014 – eller første utgave hjem i
posten hvert år?
• Ønskede hjemmeside-endringer/forbedringer?
• Kan fungerende bom på Tangen tillate en eller
annen ordning med 2 P-bevis pr. båtplass?
• Kan noe tilsvarende ordnes ved hjelp av
bom(mer) for Bukta?

Dieseltank på Tangen?
Energi1 tilbyr kostnadsfritt større båtforeninger
dieseltank satt opp i.h.t midlertidige bestemmelser, og dette kan både gi oss «billigste diesel i
fjorden» og en slant i kassen.
Nye priser fra Asker Marina for truck-løft har
satt fart i diskusjonen om egen truck
Dette var et informasjons- & dialogmøte, så ingen
vedtak var aktuelle, men 4 tema ble mest diskutert:
Etter håndsrekning kan en fastslå at det «som
vanlig» var minst 90% av de oppmøtte som også
er andelshavere i LBA, og det var en del irritasjon
over at noen få hevdet at «visse tema» ikke skulle
kunne diskuteres, selv om de i etterhånd vil kreve
vedtak i LBAs organer/årsmøte.
(Det kom også frem at selv medlemmer med lang
fartstid har vanskelig for å skille LBF/LBA.)

Diesel virket det å være ønskelig å få på egen
tank i anlegget iht. tilbudet fra Energi1, så lenge
det er ordnet lovlig iht. diverse gjeldende forskrifter. (Evt. slik at kun medlemmer kan tanke?)
Søler båteierne mer enn tankbilsjåfører, var også
et spørsmål. (Anlegget kan evt. fjernes lett!)
Hvor raskt kan den nå felles vedtatte LBF & LBA
4-manns arbeidsgruppen komme i mål?
Denne gruppen har igjen fått «grønt lys», men å se
på fremtidig organisering av LBF og LBA, også opp
mot FO og SA-registrering, tar tid. Den vil nå tidligst komme i mål en gang i 2014.
Egen truck virket det som om det er stemning
for, all den tid det neppe vil koste mer enn nå.
En «case» for truck viser at det med dagens pris fra
Asker Marina, er lønnsomt med egen. Dessuten
vil truck da kunne brukes mer enn «annenhver
dag», og vi blir «herre i eget hus».
LBA kan være anskaffer av en evt. truck, men
dersom det er LBF som er anskaffer, er det viktig å
merke seg at den blir flere hundretusen kroner billigere. Dette uavhengig av kjøp eller leasing.
LBF kan søke om momskompensasjon for alle
slike utgifter via momskompensasjonsordningen,
noe LBA er utelukket fra som SA-enhet. Således vil
også løft bli billigere for hver enkelt, om LBA og
LBF samarbeider om at LBF er anskaffer. Når den
ikke kjøres av en sertifisert person, må den stå et
sted! Blommenholm Båtforening har vist at en
kan ordne en «sertifisert person» for de aktuelle
månedene.
Det er kommet en del klager på at Asker Marina
hevet prisen 50% fra i fjor, med diverse utfall.
Bemerk at i.f.t dagens ordning med truck-leie fra
Asker Marina, har styreleder i LBA opptrådt helt
ryddig, og forlatt styremøtebehandling av avtalen
i LBA nettopp pga. sin eierandel i Asker Marina.]

Grasrotandel
LBF har alltid vært en frivillig forening, og det
krevdes ikke endring av «en eneste bokstav» i våre
vedtekter for å søke om å bli registrert som kvalifisert mottager av «Grasrotandel». Således kan de
medlemmene som ikke har en annen forening
«nærmere sitt hjerte», og som tipper fra tid til
annen, registrere LBF som mottaker av 5% av innsatsen. Dersom en ikke registrerer seg i det hele
tatt, styrer «Norsk Tipping» hvor 100% av innsatsen din går, i stedet for 95%. Som en sa i salen på
medlemsmøtet – det er verdt å merke seg at en
ikke gir fra seg 5% av eventuell utbetaling fra
Hamar!! ;-)
F.eks. Frognerkilen Båtforening har hittil i 2013
fått inn kr. 28.000 slik! De hadde kr. 0 for 4 år
siden… (Se egen rubrikk i denne LeangNytt for en
veiledning – og snart ligger det også på websidene våre.)

kr. 45.527 basert på LBFs driftskostnader i 2012.
Myndighetene har satt av ca.1 milliard kroner til
ordningen, men da hundrevis av båtforeninger og
tusener av ulike typer foreninger og lag søker i
tråd med denne ordningen, er det uklart hvor mye
av søknadsbeløpet vi kan forvente å motta. I fjor
ble det 50%, men da var det «kun» ca. kr.600 mill.
å fordele. LBF-styret ser således for seg å kunne tilføre 2014-regnskapet minst 50% av kr.45,000.
[For en pekepinn om hvordan vi kan øke beløpene «x10», se egen artikkel titulert «Bølger».]

Avslutningsvis
Dette var litt fakta om hva som er gjort i 2013 av
LBF-styret, noe av hva medlemmer virker å ønske
for 2014, etc. Årsmøtene er stedet der vesentlige
beslutninger, vesentlige investeringer, etc., kan
påvirkes/avgjøres direkte av medlemmene – ved
avstemninger. Styret i LBF anser det som helt
uproblematisk å ta avgjørelser på «våre vegne» så
lenge det ikke medfører vesentlige utlegg, eller
grunnleggende kursforandringer – men nåværende LBF-styre ønsker å la medlemmene ha «eierskap» til foreningen, og det vil bli fremlagt forslag
for avstemning i tråd med innholdet ovenfor, i
november.
Det er kommet ønske fra noen i LBA-styret om
at lederen i LBFs blad LeangNytt ikke skal ta opp
det som kun angår LBA. Det er egentlig ikke
mange «opplagte grenser» i så måte. Jeg har også
sett over gamle utgaver av LeangNytt for «veiledning», og det er vanskelig å se noen slike restriksjoner fra tidligere år. Husk at LBA har aldri hatt
eget blad, egne informasjonsmøter både vår og
høst, etc. Det har nok vært praktiske & pragmatiske motivasjoner for at det ikke har vært noen
problemstilling – og det glemmes «i nuet». Nå har
vi dog en administrasjon og vaktmester som er
flinke til å informere annet sted i bladet vårt, så da
lar jeg Tangen, bommens «hemmeligheter», etc.,
ligge denne gangen!
Til slutt må vi minnes at LBF og LBA-styrene er
enige i mye, men det er naturlig nok evt. uenighet
som skaper «bølger». Vi ønsker alle «en god tone»
– og det har vi da! – men det må være lov å saklig
presentere ulike synspunkter for medlemmene.
Til slutt er det kanskje hvert enkelt medlem som
må ta sin avgjørelse! For å kunne ta sine avgjørelser ved årsmøtene, bør medlemmene helst være
noenlunde opplyst – og det er hva som skjer når
uenigheter luftes... Derfor er slike prosesser nyttige, selv om de virker å skape «bølger» der og da.
Men bølgene gir seg etterhvert, og speilblankt farvann følger!
Med ønsker om en god høst for alle og enhver.

Momskompensasjon
De samme kravene som ligger til grunn for å bli
tatt opp som Grasrotandelsmottager, ligger til
grunn for å kunne søke om midler via momskompensasjonsordningen. Således har LBF-styret på
vegne av oss medlemmer søkt om tilbakeføring av

LBF-styretsleder

NYTT FRA
ADMINISTRASJONEN

TAKK SOMMER!
DETTE FORTJENTE VI!
Fokus videre er vinteropplag/vinterhavn. Når det gjelder vinteropplag på land så forsøker vi å systematisere
lagringen bedre i år enn hva tilfellet var i fjor ved at vi
grupperer samme type båter/størrelser ved siden av
hverandre. Dette gjør vi for å få lagret flere båter. Vi får
også definert forskjellige sektorer med ensartede båter
hvor vi i størst mulig grad tar hensyn til ønskede tidspunkt for opp- og uttak. Denne erfaring tar vi med oss i
neste års opplegg hvor vi vil legge bestillingslister ut på
nettet, slik at ledige dager/tider kan bookes direkte. På
denne måten vil disponibelt areal i hver enkelt sektor
fortløpende bli redusert etter hvert som bestillingene
blir registrert. Når en sektor blir fullbooket, stenges slusen automatisk.
Det er veldig mange som ønsker opplag på Tangen.
Vi har dessverre måttet avvise mange.
Alle som ligger på Tangen kan nå bestille strøm siden
det i år er nok strømkontakter.

ger utfyllende opplysninger om de forskjellige aktivitetene, oversikt over dine fakturaer og personlige opplysninger.
Det er viktig å ajourføre eventuell endring av adresse,
mobiltlf. eller e-post fordi mer og mer av kommunikasjonen skjer via sms og e-post. Har du glemt passordet,
ta kontakt med administrasjonen for å få tilsendt et
nytt eller klikk på, glemt passord.

hus), de ansatte gjør seg en rekke erfaringer gjennom
året, og i tillegg har vi et spesielt år i forhold til myndighetene (Brønnøysund/ Asker kommune). I et slikt
møte vil vi kunne gi en mer oppdatert informasjon om
områdene det arbeides med. Spesielt oppfølgingen fra
tidligere årsmøter, men også dagens status i forhold til
pågående arbeid. Dette blir en fin anledning til å
drøfte saker før de legges frem til årsmøtet i mars.

Veibom

Innsyn i styremøteprotokoller

Nå fungerer endelig bommen. Den fungerer både ved å
ringe inn til et telefonnummer eller ved å benytte nøkkelkort. Det har vært nyttig å få en føling med bruk før
vi endrer telefonnummer tilgang, dvs hvilke telefonnummer som skal registreres. Det koster ikke noe å
ringe det lange telefonnummeret som åpner bommen.
Nummeret ligger på «Min side»

For andelshavere som ønsker å forberede seg i forhold
til styrearbeid, så ligger styreprotokollene tilgjengelige
på kontoret, slik det ble informert om i forrige årsmøte.

Merking av båter i vinterhavn
Alle som ligger i vinterhavn eller som er lagret på land
vil få tilsendt et klistremerke sammen med nøkkelkortet når plassen er betalt. Dette klistremerke som for
øvrig er lett å ta av etter endt sesong, vil inneholde opplysninger om sesong, medlemsnummer, tildelt plass,
båttype og registreringsnummer. Dette vil vi også innføre for sommerhavnen. Bakgrunn for tiltaket er å få
god oversikt
over de båtene som ligger i havnen, at båtene ligger på
riktig plass.

Grøntområder på Tangen
Vi har nå luket mesteparten av grøntområdene på
Tangen.
Ved at vi nå går over fra prosjekt til forvaltning, lages
rutiner for hvordan eiendommen skal forvaltes.

LBA snart som grunneier
Fakturering av vinterhavn og vinteropplag.
Faktura blir ikke sendt ut i posten men lagt inn på «Min
side» Melding når dette blir gjort, blir sendt ut på mail
eller SMS

Vinterhavn/boble
Vinterhavnen begynner 15. oktober. Det nye er at innsiden av R-bryggen bobles.

Bestilling av vinterhavn/vinteropplag
All bestilling av vinterhavn skjer på «Min side». Alle
som skal lagre båten på land, vinteropplag, har nå fått
beskjed og fått faktura lagt ut på «Min side»
Når det gjelder vinterhavn, så har vi ventet litt med
tildeling av plass fordi det var mange som lå i havnen i
fjor som ikke hadde gitt lyd fra seg. Disse måtte påminnes. Dette var også tilfelle for mange andelseiere.

«Min side»
Vi oppfordrer alle til å logge inn på «Min side» Her lig-

Asker Marina AS har fått godkjent opprettelse av ny
grunneiendom.
Etter at hele det nye utfylte området på Tangen er
oppmålt og registrert som nytt land på den opprinnelige eiendommen fattet Asker kommune 19.9.2013 (i
delegasjonssak 13/1071) vedtak om opprettelse (utskilling) av ny grunneiendom som til slutt skal eies av LBA
SA. Dette betyr at arealet fra kanalen og videre utover
får et eget bruksnummer. Dermed er LBA et skritt nærmere å bli offentlig hjemmelshaver på Tangen i henhold til utbyggingsavtalen som ble inngått mellom LBA
og Asker Marina i 2009.

Andelshavermøte i LBA
I god tid før årsmøtet inviterer LBA styret til et uformelt
internt møte for å hente innspill fra andelshaverne til
saker som ønskes behandlet i LBA, og samtidig informere om saker som styret arbeider med. Det arbeides i
de ulike tidligere etablerte utvalgene (land, sjø og
administrasjon), og i nye utvalg (vedtekter og klubb-

Nyhet fra Brønnøysundregistret
LBA er nå registrert som SA. Dette betyr at vi har klare
lovfestede retningslinjer å forholde oss til. De trygge
og moderne rammebetingelser gir en sikkerhet for de
verdier som er opparbeidet og for den fremtidige forvaltning av sjø og landområdene våre. Formålet er å
ivareta andelshavernes ideelle interesser knyttet til båtplass i Asker kommune. Virksomheten er knyttet til
ikke-kommersiell drift av båtplasser. Den enkelte
andelseier står ikke ansvarlig for LBAs forpliktelser
overfor foretakets kreditorer.

Egen truck?
Det diskuteres i diverse fora hvorvidt det skal anskaffes
egen truck eller ikke. Dette er et tema som LBA vil se
nærmere på og analysere utfra de båtstørrelsene som
skal betjenes og den landkapasitet som råder. Vi må
også vurdere alternative løsninger med innleid truck.

Selskapsformer, LBF og LBA
LBA er nå endelig registrert som SA, noe som sikrer
andelseiernes eiendommer. LBF som driver med medlemsaktivitet er registrert som frivillig organisasjon.
Dette er helt greie organiseringer ut fra virke og ansvar.
Det må tydelig presiseres at alt som har med havnen
og båtplasser å gjøre, er LBA sitt anliggende.
Pr. i dag har LBA og LBF forskjellige styrer og økonomier, selv om medlemmer lett ser disse to organisasjonene under ett. Virksomhetsområdene er helt forskjellig. Det arbeides for øvrig med tanker om å slå
sammen enhetene for å eliminere forvirring.

Arbeidet i administrasjonen
Vi opplever stor pågang i form av e-poster, besøk og
telefoner. Vi vil oppfordre alle i størst mulig grad å
søke opplysninger på nettet. Vi forsøker å oppdatere
fortløpende med ny informasjon.
Vi håper alle finner seg til rette i vinterhavnen etter
hvert som gradene tvinger oss.
Hilsen fra Siri og Stein

FRA
VAKTMESTEREN
HEI!
Etter en fin sommer og en høst som
også ser ut til å bli bra, er det på tide å
begynne og tenke på vinteren.
Vi er så vidt i gang med å ta opp
båter på Tangen. Det store opptaket
begynner først i begynnelsen av oktober, da vil også opptaket i Bukta
begynne.
Boblehavn starter 15. oktober, vinterkort vil bli skiftet den 16. oktober
så for de som ikke skal ligge i boblehavn i år må båten flyttes før dette.
Hvis man ønsker å ligge ute etter dette
er det ikke noe problem så lenge man
flytter båten bort på en brygge som
ikke bobles.
På disse bryggene vil vi ikke skifte
kort før alle båtene er borte, men de
må være borte før isen kommer.
De bryggene som ikke skal bobles
er følgende, E, F, G, M, T, U, V, W og X.
På bryggene G og X blir det tau over
fra andre brygger, så de egner seg ikke.
Minner om dette med strømkabler.
Det er ikke tillatt med skjøter eller
overganger, kun kontakt direkte i ledning og ingen ledninger på tvers av
bryggene da de går rett i snøfreseren,
og da er det ikke så mye igjen av de.
Legg ledningen godt ut på kanten.
Ønsker man seg mer strøm enn avtalt,
bestiller man dette hos administrasjonen.
Mvh
Kjetil

FÆRDER
NASJONALPARK
ER ÅPNET!
Den 23.august ble etableringen
av Færder Nasjonalpark vedtatt i
statsråd.

BLI GRASROTMEDLEM
DU OGSÅ!
Alle som tipper fra tid til
annen, og ikke har en «hjertesak» som allerede tar for seg
Grasrotandelen, oppmuntres
herved til å registrere LBF som
mottaker!
5% av det beløpet du tipper for i de
fleste spillene til Norsk Tipping,
kan du styre distribuereringen av til
den mottager-foreningen du foretrekker.
Som en sa her om dagen – det er
ingenting av evt. premie som gis
bort på dine vegne! Du mottar hele
premien, og du påvirker ikke dine
vinnersjanser på noe vis, ved å styre
Grasrotandelen din.
Det ble også nevnt, at det er fritt
frem å verve andre – en behøver

ikke engang være medlem hos oss.

Det er 4 ganske enkle metoder
for å komme i gang:
Via SMS kan du sende «Grasrotandel 890909922» til 2020 – men
ditt tlf-nr må være kjent hos Norsk
Tipping. Du vil få en SMS-kvittering fra Norsk Tipping, om at du
har tilknyttet dine 5%.
www.grasrotandelen.no – nesten øverst, til venstre, er link «SØK
GRASROTMOTTAKER». Like før
«Søk» knappen skrives Leangbukten Båtforening. Trykk på søkknappen på skjermen. Nederst på
skjermen er 6 større knapper, der
du kan velge en for å tilknytte
Grasrotandelen.

Nevner også at to av de seks
knappene er for å trykke ut vervekort med strekkode, etc. Se selv!
Du kan stikke innom en kommisjonær med ditt spillekort, og opplyse om org.nr.890909922
Via «Mobilspill» kan det også
greit ordnes, om du bruker dette
programmet.
(Alle Norsk Tippings spill er
inkludert i ordningen, unntatt Flax,
Extra og Belago.)
Dette koster altså ikke deg som
medlem noe, og kan gi et hyggelig
bidrag til foreningen – som så vil
forvalte det videre til hyggelige formål.
Mvh Hans Kleppa
Styreleder, Leangbukten Båtforening
September 2013

GARTNEREN
HAR VÆRT
HER!

ETT SPESIELT
SKJÆR
SKAPER
STADIG
PROBLEMER
FOR
BÅTFØRERE

Vi har tidligere påpekt
mangelen på vedlikehold
av beplantingen på
Tangen. Les hva daglig
leder skriver:
Grøntområder på Tangen

Vi har nå luket mesteparten
av grøntområdene på
Tangen.
Ved at vi nå går over fra
prosjekt til forvaltning, lages
rutiner for hvordan eiendom 0men skal forvaltes.

Åpningen foregikk på Verden Ende
på Tjøme lørdag 31. august. Vær-meldingen for dagen var ikke den beste,
men det hadde allikevel møtt opp
flere hundre mennesker og snaue 100
fritidsbåter. Havna på Verdens Ende
var tettpakket med båter.
Programmet var tett fra kl 10, det
samme var regnværet. Rett før
åpningsprogrammet begynte,
begynte det også å regne. Fra en liten
scene oppe ved restauranten, rett
under det gamle fyret, ble det fremført utdrag fra et lokalt teaterstykke
om bosetting på øyene for mange
hundre år siden. Gruppen «Herrene i
Haven» underholdt. Underveis var
skuespilleren Helge Jordal konferansier, og introduserte Fylkesmannen i
Vestfold, samt ordførerne i Tjøme og
Nøtterøy, som alle tre holdt sine taler.
Ole Paus i storform leverte en minikonsert før Inga Marte Torkildsen
holdt en fin tale og foretok den formelle åpningen på vegne av Regjeringen. Det pussige var at noen
minutter før den formelle åpningen,

Men desverre ikke
på Asker Marinas
område

stakk sola frem! I programmet var det
planlagt en båtkortesje fra Verdens
Ende til Østre Bolærne etter den formelle åpningen. KNBF hadde varslet
sine medlemmer i region øst for å få
en egen avdeling i kortesjen. KNBFs
kortesje leder og primus motor Leif
Runde Sundli og en båtkollega fra
Sandefjord Motor-båtforening hadde
seilt fra hjemmefra grytidlig for å
være med på dette. Kortesjen talte
nesten 100 båter. Ishavsskuta
«Bertine» ledet kortesjen, deretter
fulgte et par redningsskøyter,
Tønsberg havnevesens fartøy, politi
og skjærgårdstjenestens fartøyer.
Etter alle de «offentlige» fartøyene
fulgte ca 100 fritidsbåter.
Dagen ble avsluttet med en gratiskonsert i havna i Tønsberg.

De to båtene fra Redningsselskapet som opererer i Oslofjorden, har
hatt en økning på 50 oppdrag hittil i sommer.
– Asker og Bærum har
veldig mange skjær. Det
er spesielt ett som veldig
mange kjører på som
heter Vassholmflu. Dette
er et veldig lavt skjær som
er vanskelig å se, spesielt
når det er mørkt, sier Pål
Abrahamsen.
Han er styrmann på
Bergesen, en av båtene til
Redningsselskapet som
opererer i Oslofjorden.
Vassholmflu ligger
mellom Vassholmen og

Snarøya. Hvert år betaler
forsikringsselskapene ut
store summer for reparasjon av båtskader fra
sommersesongen.
– De vanligste tilfellene
på skader på båt kommer
av at folk kjører på grunner eller skjær. Dette er
utrolig dyrt, fordi det ofte
river opp understell og
skader motoren, sier Jon
Berge, informasjonsrådgiver i If Skadeforsikring.

BYTTE BÅT:
Min kone har fylt 75
år og er ikke lenger
den matros hun var. Vi
er begge ustø på dekk
og har ikke lenger gleden av «utehavn»,
svenskekysten og sørlandet.
Vår båt er en Bavaria
HT 37 fot med 2X D6
2008 modell. Vi ligger
på plass Y 13. Ønsker
finvær’s båt for dagsturer.
Takst mot takst.
Tlf.474 00 415
Finn Dybvik
Bankveien 11
1383 Asker

OM MER
REGULERING,
MER LOVER
OG REGLER
Jostein Torp, tidligere
formann i LBF, hadde i
forbindelse med de
mange drukningsulykker i sommer, dette
innlegg i Budstikka.

TIL: ASKER
KOMMUNE
Fra: Jostein Torp
Jostein.torp@tsmng.no
Høring: Forskrift om
fartsbegrensning i sjøen i
Asker kommune

Generell kommentar:

Jeg vil peke på noen
punkter:
• Påbud om bruk av flyteplagg. Alle vet at flyteplagg er en viktig sikkerhetsfaktor, særlig i åpne
båter som manøvreres i
stor fart. Når mange velger bort denne sikkerheten, hvilket problem løses
med et påbud? Det er jo
svært begrenset kapasitet
til håndheving av påbudet.

5-knops grensen bør derfor gis en god, og lett synlig merking på den måten
Kystverket utfører den.
Virkeområdet for fartsgrenser på sjøen bør derfor tilpasses muligheten
til å sette opp merker.
Videre er det slik at
mange sjøfarende oppfatter passering av en fartsgrensemerking i motsatt
retning av det som markerer en fartsgrense som
at området for fartsgrense
er slutt. Det må derfor
ikke plasseres ekstra fartsgrenseskilt innenfor
området slik det er angitt
på kartet. Det betyr at
fartsgrenseskilt f.eks. i

• Lavere fartsgrenser i
skjærgården. Sjøfarende
plikter å sette seg inn i
lover og regler på sjøen,
herunder fartsgrenser.
Mange, særlig i mindre
båter, velger å overse
dette. Heller ikke her er
overvåking særlig prioritert av myndighetene. Når
ikke dagens fartsgrenser
overholdes, hvilket problem løses ved mer fartsbegrensning?
• Samme promillegrense
som på veien (0,2). De
fleste båtbrukere er
ansvarlige, og skaper
ingen problemer med
dagens grense. De som
skaper problemer, lar seg
neppe stoppe av lavere
promillegrenser. Igjen et
område som vil begrense
gleden ved båtlivet for de
mange lovlydige uten å
ha særlig praktisk effekt.
• I dagens utgave av
Budstikka tas det til orde
for et sentralt båtregister
og obligatorisk forsikring.
Et av argumentene er
skattemessige hensyn. Jeg

tror nesten ikke det er
Budstikka jeg har foran
meg – som ser ut til å ville
bli ambassadør for ytterligere skattlegging av båtlivet. Når det gjelder sikkerhet og miljø (bortsett
fra vrakpant), er det vanskelig å se noe rasjonelt i
dette kravet – det løser
ikke noe problem uten
omfattende kontrolltiltak
som vil koste samfunnet
ganske mye. Igjen – de
aller fleste båteiere sørger
for både registrering ( i
NOR eller Småbåtregisteret) og forsikring.
Det er vanskelig å se at
mer omfattende regulering av bruk av fritidsbåt
vil gi særlig mange praktiske resultater for sikkerhet og miljø – men det vil
helt sikkert føre til større
byråkrati og mindre tillit
til våre politikkere – om
de skulle lytte til Budstikkas holdninger uttrykt
gjennom diverse ledere!

Langårasundet (Middagsbukta) må fjernes dersom
det settes et merke for 5
knops fart lengre ut, hvis
ikke vil mange oppfatte at
fartsgrensen ikke gjelder
lenger når man passerer
ut av Middagsbukta.

ramme noe av ferge/chartertrafikken, som f.eks.
ved Kjeholmen benytter
propeller ved landligge
når passasjerer settes
av/tas om bord.
I båthavner drevet av
båtforeninger/private
organisasjoner, bør regelverk for den enkelte havn
være tilstrekkelig, hvor
kommunen jo kan lage
forslag til hva et slikt
regelverk bør inneholde.
§ 8. Krav ved passering.
Denne paragrafen synes
unødvendig, da det for
alle praktiske formål vil
være de internasjonale
sjøveisreglene som gjelder.

Høring: Forskrift om
bruk av og orden i
havner og farvann for
Asker kommune.
§ 3. Krav ved opphold
ved havnen og ved kai.
Denne paragrafen synes
unødvendig, og vil ikke
kunne praktiseres av lystbåtflåten. Dertil er det for
mange praktiske problemer. Den vil dessuten

Mvh/Kind regards
Jostein Torp

▲

Det kan ikke forventes at
alle sjøfarende setter seg
inn i lokale (kommunale) bestemmelser – selv
om man er forpliktet til
det. Derfor er det svært
viktig med god og konsekvent merking av fartsgrensene i kystnære
områder. Den foreslåtte

Jeg har gjennom flere år
lest Budstikkas mer eller
mindre innsiktsfulle
leder om bruk av fritidsbåter. De har i stor grad
vært preget av krav om
mer regulering, mer lover
og regler.
Når man stiller slike
krav, bør alltid følgende
spørsmål stilles: Hvilke
problemer vil sterkere
regulering løse? Dersom
ikke det finnes et klart
svar på dette, blir reguleringen rene symboler –
som vil være lite tjenlig.

STOR INTERESSE FOR NORDENS STØRSTE
FLYTENDE BÅTMESSE
Over 350 båter og et strålende vær
lokket nærmere 15 000 besøkende til
årets Båter i sjøen, som for første gang
ble arrangert i Oslo og Bjørvika.
Båtbransjeforeningen Norboat melder om en av de beste salgsmessene
på flere år, og en ny positiv trend for
båtbransjen.
Det totale antallet besøkende på
Båter i Sjøen 2013 endte på 14 438,
som var godt over målet på 12 -14
000 og rundt 5,0 prosent over fjorårets 13 755 besøkende. Det skulle
befeste messens posisjon som
Nordens største flytende båtmesse,
mener arrangør og administrerende
direktør i Norboat, Erlend Prytz.
– Været var med oss i helgen,
akkurat som det var i fellesferien. Det
gjorde sitt til at publikum var i kjøpsmodus, noe også de fleste utstillerne
melder tilbake om, forteller Erlend
Prytz.
Mellom torsdag 5. september og
søndag 8. september ble rundt 350
båter presentert på messen, i tillegg til
rundt 75 landstands med båtutstyr.
Norboat var før messen spent på om

«legges ut»? Betyr det å
sjøsette, eller at en innredning gis fast tilgang
til land over en viss tid?
Det kan umulig være
forbudmot å la en husbåt (hva det nå måtte
være) seile i de farvann
som omfattes av denne
forskriften.
§ 10 f). Fylling av
drivstoff fra tankbil. Det
antas at dette har
sammenheng med fare
for forurensning, og
ikke er styr av kommersielle interesser. Det er i
dag en betydelig prisforskjell på drivstoff levert
fra tankbil og det som
leveres fra marinaer.
Sålenge denne prisfor-

den positive trenden fra i sommer –
med oppgang i både i bruk og salg av
båt – skulle merkes også i Bjørvika.
Dette fikk administrerende direktør i
Norboat et klart svar på.
– At godt høstvær vekker båtinteressen til nordmenn, er herved hevet
over enhver tvil. Jeg er sikker på at
dette er en av de beste salgsmessene
på mange år, og at flere nye båtbrukere er rekruttert foran neste sesong,
avslutter arrangør Erlend Prytz.

skjellen eksisterer, vil
man ved denne bestemmelse trolig eksportere
problemet til andre
kommuner, eller legge
til rette for «ulovlig»
drivstoffylling i enkelte
havner. Forbudet gjelder jo også for yrkestrafikk. Dersom det gis
unntak for denne kategorien, uthules forurensningsargumentet.
Det ville være langt
bedre om man la til
rette for styring av dette,
ved å tillate slik fylling
ved enkelte brygger, og
med leverandører som
oppfylte visse krav til å
unngå forurensning. I
dag synes ikke slik fyl-

ling å representere noe
problem, derved synes
et forbud å være lite
gjennomtenkt.
PS!Høringssvaret jeg
sendte på kommunens
forslag til ny regulering
av båtlivet – med, etter
min mening, noen merkelige bestemmelser.
Kommunen har ikke
brydd seg om å begrunne
forslaget, noen som alltid
skjer når høyere politiske
nivåer (departementene)
sender dokumenter på
høring. Uten begrunnelsene, er det vanskelig å
sette inn de rette motargumentene.

"BØLGER"
– en personlig betraktning om billigere
drifting fremover, med et samarbeide mellom
LBF og LBA, inntil den utpekte arbeidsgruppen
kan konkludere.
For meg er det i prinsippet helt likegyldig om "andelsplassen" min båt ligger i, er i et andelslag som er registrert som en SA-enhet, eller i en FO-enhet!
Det har 2012-13 både på bryggene, i møter og i
skriftlige innlegg "bølget" litt frem og tilbake ifbm.
offentlige registre og organisasjonsform for LBA og
LBF. Visstnok var det en tilsvarende type uenighet en
gang i tiden om vakttårnet på F-bryggen skulle settes
opp, eller ikke! Noen medlemmer snakket ikke sammen på flere år etterpå!! Vi så også slike "tendenser"
ift. forslag lagt frem om eget klubbhus. Dårlig stemning ønsker de færreste av oss…

Mange bryr seg egentlig ikke så mye!
Man vil først og fremst ha en båtplass for å kunne
utøve sin fritidsaktivitet. Det begynner gjerne med
ringerunde til forskjellige tilbyderne av båtplasser på
denne siden av fjorden, for å finne ut hva en båtplass
koster, og hvilke betingelser som ellers følger med.
Så tar en sine valg – leier plass et annet sted enn hos
oss, betaler det som kreves der, kanskje slipper nattvakten som kommer omtrent hver sommer hos oss.
Eller, velger å enten leie eller t.o.m. kjøpe andel hos
oss. For noen få år siden var det ofte snakk om å kunne
oppdrive plass, men nå er det ledige plasser hos de
fleste tilbyderne – i alle fall for leie. Da er det andre
faktorer som spiller inn – f.eks. om alt er vel tilrettelagt, med akseptabel avstand fra "bilens bagasjerom til
båten", standarden på bryggene, vinterlagring, er det
langt til drivstoffpåfylling, etc. De som velger
Leangbukten Båtforening, ser at det er god kvalitet, til
en interessant pris. Og som "forening" er det få som
stusser over at en nattvakt tilkommer. Dessuten har vi
medlemsmøter med tema som motorkonservering og
annen foreningsvirksomhet – og slikt er det mange
som kjenner igjen fra andre aktiviteter man er eller har
vært involvert i.
For mange er det egentlig likegyldig om det ikke
hadde blitt noe vakttårn, om det blir (eller ikke blir) et
klubbhus, om andelene som det deponeres et innskudd for er juridisk inn under en SA-enhet eller en
FO-enhet i offentlige registre i Brønnøysund. (SA er
iht. Samvirkeloven, FO er iht. Frivillighetsregisteret –
og registrering i enhetsregisteret kreves uansett.)
En praktisk plass til å fortøye fritidsbåten noenlunde trygt er det som står mest i fokus!

Mange derimot, bryr seg, og har engasjert seg!
Kanskje først etter noe tid, ser man at det er et fellesskap man er med i – og det er egentlig positivt, for en
forening uten engasjement fra tilstrekkelig mange, blir
fort et tomt skall. Det er nemlig ikke engang en "investor" på toppen som hos oss, som skal tjene pene beløp
på å drifte båtplassene og alt som hører med, så motivasjonen til fornuftig drifting må komme på annen
måte. Da trengs engasjerte medlemmer – både i styrende organer, og på allmøtene.
Å spare noen kroner faller de færreste tungt for hjertet, så selv om drivkraften ikke er å tjene penger for
enkelt-medlemmer, har drivkraften utviklet seg fra å
bare ha en båtplass i en forening – til å ville påvirke
hva slags overskudd vi skal ha, og hvordan overskuddet skal brukes. Så man engasjerer seg! Noen, i alle
fall.
Dersom jeg skal kjøpe en iskrem – og jeg har en
svakhet for Krone Is – så stopper jeg vanligvis heller
utenfor en matvareforretning, enn ved en bensinstasjon. Jeg kjøper isen min til ned mot halv pris av hva
en bensinstasjon tar. Det er akkurat samme produktet,
med samme kvalitet, oppbevart i en like bra fryser –
men koster vesentlig mindre. Jeg kjører en ganske dyr
bil, og jeg har en ganske dyr båt, fordi jeg kjøper isen
min – og en mengde andre produkter – der jeg får det
til en rimeligere sum.
For meg er det altså prinsippielt helt likegyldig om
"andelsplassen" min båt ligger i, er i et andelslag som
er registrert som en SA-enhet, eller om båtplassen, i
samme anlegg, akkurat samme kvalitet, er i en FOregistrert enhet! For meg er det helt likegyldig om jeg
har et andelsbevis, eller et innskuddsbevis, dersom det
er akkurat samme håndtering av alle faktorene rundt.
Det som betyr noe for meg, er at jeg ikke betaler mer
enn nødvendig, for den samme kvaliteten. Jeg har
betalt skatt av hver krone jeg bruker på iskrem, bil, båt,
båtplass, etc. Jeg skulle helst sett at det jeg alt har betalt
skatt av, ikke ble beskattet igjen, og igjen, og igjen…
Derfor er jeg spesielt lite glad for at jeg skal betale skatt
for utøvelse av fritidsaktiviteten min. Båten betaler jeg
formueskatt for, og nå snart også for båtplassen. Ryktet
sier at det er tradisjon i Norge for å ikke oppgi båtplassen til beskatning, og visstnok er det de færreste som
har gjort det. Men nå som andelslaget er blitt en SAenhet, bør man nok det – fordi myndighetene f.o.m.
2013 kan innhente opplysninger direkte fra
"Leangbukten Båtforenings Andelslag SA", om hvem
som er andelshavere og for hvilken sum. FO-enheter
behøver ikke oppgi slik informasjon. Det er også en
grunn til at jeg tror jeg foretrekker at andelslaget der
jeg er medlem på lik linje med alle andre andelshavere
i LBA, er en FO-enhet…

mange, etc. Derfor er kravene til foreninger mye triveligere enn f.eks. til aksjeselskap (AS) eller Samvirke
enheter (SA). Regnskap skal føres og attesteres og innleveres Brønnøysund som for et hvilken som helst
fullt ut kommersielt selskap, dersom en båtforening
er SA-enhet. De juridiske forpliktelsene er så strenge
overfor hver enkelt styremedlem, at det å få "vanlige
medlemmer" til å stille på styret, vil sannsynligvis
være vanskeligere enn det har vært hos oss til nå, tross
de mindre godene som følger med pr.d.d. Er det kun
"kontorfolk" med juridisk eller lignende utdannelse
som skal våge stille til styreverv fremover – i en båtforening som vår? Slike problemstillinger er ikke de
samme utfordringene for FO-enheter. Dette og mer
til, er også grunn til at jeg tror jeg foretrekker at "mitt"
andelslag er en FO-enhet…

Det er forsøkt anført mye om hvorfor
andels-laget ikke kan være en FO-enhet
E-post fra Brønnøysund er opplest som alibi, advokater har stilt opp eller er sitert. Min søster er advokat,
min svoger er advokat, jeg har venner og bekjente
som er advokater! De lever av å gi støtte til det synet
du ønsker skal fremkomme… Det er derfor det er så
mange rettsaker – stadig økende faktisk – fordi motstridende syn er gitt støtte av advokater på hver sin
parts side! Gå til en forretningsadvokat, og spør om
en båtforening må driftes som en "forretning", så får
du nok "ja" til svar! Ergo SA for LBA… Men spør
andre, som f.eks."tyngdepunktet" for fritidsbåter i
Norge, KNBF, og akkurat det motsatte er svaret. Da
blir jeg i alle fall "nysgjerrig" på hva som stemmer, og
ønsker meg en arbeidsgruppe...
Før SA-loven ble satt ut i livet relativt nylig, var det
en Norsk Offentllig Utredning (NOU). Det er oppslagsverket i slike saker, og på side 240 i forarbeidene
står det konkret for båtforeninger:
"Ei samanslutning som har til formål å leggje til rette
for ein fritidsaktivitet, kan i utgangspunktet ikkje seiast å
fremje dei økonomiske interessene til medlemmane. I desse
tilfella er det normalt utøvinga av sjølve fritidsaktiviteten
som er det sentrale, ikkje å fremje økonomiske interesser."
Så da spør jeg deg, som er medlem i LBA og/eller
LBF – er du medlem fordi du skal tjene gode penger
(å spare penger omfattes ikke!), eller Så da spør jeg
deg, som er medlem i LBA og/eller LBF – er du medlem fordi du skal tjene gode penger (å spare penger
omfattes ikke!), eller fordi du skal tilrettelegge for
utøving av din fritidsaktivitet?
Bortsett fra at jeg nå må skatte for båtplassen min…
hadde jeg likevel ikke brydd meg om LBA er en SAenhet eller ikke! (Men jeg kan jo ha godt håp om at
grensen for formueskatt heves noe, snart!) Det jeg
bryr meg om, er å ikke betale unødvendig mye for det
produktet jeg skal ha, enten det er en iskrem på friti-

▲

Båtorganisasjoner som f.eks. KNBF jobber iherdig
for at båtlag og foreninger skal slippe å bli "beskatningsobjekter", og et skille som søkes, er nettopp båtforeninger og lag som er FO-registrert. Noen få båtforeninger har valgt SA, og noen av disse har
kontaktet KNBF for å få hjelp til å komme ut av den
"fellen". Og de som er medlem, får hjelp! Men, de
som er SA-enheter, og har tenkt å forbli SA-enheter,
sees på som "kommersielle aktører" og kan ikke
engang søke om medlemskap i KNBF. Det i seg selv er
en helt annen sak som kan diskuteres "for og imot"
senere – men "forhåndstvungen utelukkelse" pga. SAregistrering fra det største felleskapet for fritisbåter i
Norge (KNBF) er også en grunn til at jeg tror jeg foretrekker at "mitt" andelslag er en FO-enhet…
90% av regnskapet er for tiden under LBA-delen av
vår drifting, og kan ikke trekkes inn som grunnlag i
søknader iht. momskompensasjonsordningen.
Ordningen er noe sær, da den ikke nødvendigvis
kompenserer moms! Myndighetene har lagt opp til å
"premiere" alle store nok foreninger, lag, klubber,
etc., som har frivillig organisert seg ene og alene for å
drive en fritidsinteresse. Det ansees som allmennyttig,
men nesten 90% av alle slike lag og foreninger har
likevel ikke momsregnskap som grunnlag for sine
søknader. I stedet benyttes "forenklet modell", som
tillater 7% av driftskostnadene. Dvs., at alle utgifter
utenom faste anlegg, som bygninger og brygger, kan
legges inn. Det inkluder lønninger til ansatte i Norge
som f.eks. vaktmester, administrasjon, utgifter til kjøp
av høytrykkspyler, gressklipper, traktor, foreningsbåt,
truck, etc. Alt dette kan legges til grunn, og 7% kan
søkes om tilbakebetaling av, under ordningen betegnet som "momskompensasjon". Ideen kom egentlig i
2001, men det var først i 2009 myndighetene la
penger i ordningen. Den er blitt justert et par ganger,
"veien blir til mens man går" - men i 2012 var det mer
enn 15,000 lag og foreninger som mottok 50,1% av
beløpet de søkte, da potten var ca. 600 millioner kroner. I 2013 er potten økt til ca. 1000 millioner – mao.,
1 milliard kroner. Hundrevis av båtforeninger er mottagere, inklusiv flere større i nærheten av oss her i
indre Oslofjord. Ordningen er fordi de kommersielle
har momsregnskap, der de regner 25% inn og ut – og
over tid vil de da "slå ut" frivillige organisasjoner som
ikke har momsregnskap. Så dette er et tiltak for å sikre
bedre levevilkår for bl.a. båtforeninger som ikke drives kommersielt, som vår. Om noen båtforening kvalifiserer, så gjør vi det! Vi har en mengde helt "ikke
kommersielle" bestemmelser, som f.eks. kun eie av 1
plass pr. medlem, ingen omsetning på det åpne markedet for leie eller salg/kjøp, i vanlig omsetning
avgjør ansiennitet størrelsen du kan få, etc.
Momsregnskap er seriøse saker, med fengselsstraff
for "misbruk", etc. Foreninger er hyggelige saker der
folk bruker fritiden sin på å organisere til beste for

den, eller en båtplass for fritidsbåten min!
Realitetene er noe vi må forholde oss til, og det vi uansett vet
pr.d.d. er at SA-enheter ikke kan
søke om kompensasjon via momskompensasjonsordningen for foreninger og lag. Derfor mener jeg at
mest mulig av kostnadene våre skal
føres regnskapsmessig via en FOenhet, heller enn en SA-enhet.

LBF er en fullverdig
FO-registrert enhet
Og det har vi allerede! LBF er en
fullverdig FO-registrert enhet – for
2012 har vi sendt inn den første
søknaden om midler, om enn kun
for ca. 10% (eller mindre) av det vi
kunne ha søkt om, dersom økonomien som flyter rundt i LBA-regnskapet (som SA-enhet), hadde vært
legitimt for søknaden.
Så da tenker jeg – inntil arbeidsgruppen som etter litt mye "om og
men" tross alt nå er gitt i oppdrag å
finne ut av disse tingene på en måte
som tilfredsstiller alle medlemmene best mulig (for det er en del
som er blitt skremt av visjoner om
å "overlevere" sine andeler til en
FO-forening – som om det var
mulig å ha mindre styring over våre
andeler enn det vi allerede har iht.
våre vedtekter i LBA!) så er det fullt
mulig å flytte mest mulig av regnskapet over til LBF, og la LBA stå
igjen som et "dedikert andelslag".
Mao. alle vi som er LBA-medlemmer har andelene i samme LBA
som i dag, men administrasjonen,
vaktmesteren, traktor, gressklipper,
høytrykkspyler, muligens snart en
egen truck – alt dette flyttes over til
FO-enheten LBF. LBA beholder
"siste ord" fordi andelslaget eier
Tangen…
LBF har nesten dobbelt så mange
medlemmer som LBA, så det er helt
naturlig og "uangripelig". Dermed
oppnår vi den kompensasjonen
myndighetene har lagt opp til, uten
at noen behøver bli nervøse for
andelene sine, som kan være i et
SA-registrert LBA med innskuddene
som sin omsetning.
Imens kan arbeidsgruppen jobbe

i fred og ro, og legge frem en rapport som dekker spørsmålene vi
har stilt siden 2011: Skal LBA
og/eller LBF være enten SA eller FO
registrerte enheter, skal LBA
"oppta" LBF i seg, skal LBF "oppta"
LBA i seg, skal begge leve videre
som i dag, skal de leve videre justert
for en eller annen gunstig mellomløsning… For noe må vi gjøre med
egen "impotens"!
Opprinnelig håpet jeg arbeidsgruppen skulle få jobbe fra vårparten, og konkludere på høsten i år,
men prosessen har ikke fått skride
frem på best mulig måte. Slikt liker
jeg dårlig – jeg vil ha fremdrift – og
2013 er da "et tapt år" i mine øyne.
Det er nå vann under broen – nå
gjelder det å se fremover!
Med tanke på at vi drifter iht. en
"selvkostmodell", vil jeg fortsatt
ikke betale "mer enn nødvendig"
for en båtplass jeg dessuten har
foretatt et innskudd for, slik at jeg
kan utøve min fritidsaktivitet på
sjøen. Og ja, jeg kjøper også av og
til en litt dyr "iskrem og avis" av de
som selger disse fra sine salgsbåter
– fordi jeg ønsker det produktet
innimellom, og der og da ikke har
noe annet valg!

Men vi har
nå valgmuligheter
Uansett om du i
2012 stemte for
eller imot at
LBA skulle bli
SA-enhet, håper
jeg det er tydelig
for oss alle at
det dyreste vi
kan gjøre fremover, er å styre
videre med mest
mulig omsetning under LBA.
Vi må bruke
LBF til å gi oss
det samme produktet til en
merkbart rimeligere pris – slik
at vi har bedre
forutsetninger

for å overleve som en attraktiv
forening på sikt.
Jeg tror også det vil være nyttig å
velge inn flere av de samme personene i begge styrene, slik at LBA og
LBF kan bli mindre "impotent"
enn med dagens oppsett. Bør vi ha
et sammenslått, større styre, i en
kortere periode? Valgkomiteene
bør nok også jobbe sammen om
slikt – og ikke minst, arbeidsgruppen på fire mann! Lykke til på
veien til et hurtigst mulig, dog
kvalitetssikret, resultat!

Anskaffelse av truck
Den første "prøven" vi står overfor,
er evt. anskaffelse av truck. Vil du
ha en truck som koster flere hundre
tusen kroner mindre, ved å legge
den inn under LBF? Si at prisen for
løft blir kr.50/ft i LBF-regi, i stedet
for kr.60 i LBA-regi. Vi medlemmer
kan velge en billigere (eller dyrere)
drift for "alle" i både LBF & LBA –
det står om vesentlige beløp (flerfoldige hundre tusen kroner), hvert
eneste år.
Mvh., Hans Kleppa
(Først og fremst som
andelshaver i LBA!)
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