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Selv om Julen 2014 står
for døren, åpner jeg først
med å se litt fremover til
2015. Tittelen er således
et aldri så lite ordspill på
forrige LeangNytts leder,
som kikket tilbake på en
historisk fin sommer. Vi
har gode tider nå for
tiden, vi som er medlem i
Leangbukten
Båtforening!
Omsider skal infrastrukturen et klubbhus
innebærer, komme på
plass i 2015. Kommende
vinter og vår vil det bli
lagt ned mye arbeid hos
alle som har med vår
virksomhet å gjøre, for å
tilrettelegge for bruk og
god egnet utnyttelse.
Byggekomiteen og vår
engasjerte prosjektleder
Trygve Pedersen har i
samarbeid med Ansnes
Entreprenør AS, fått på
plass en tidsplan som tilsier oppstart mandag
05.januar. Intensjo-nen er
at bygget skal stå ferdig
etter 5 intense måneder,
og innflytting for administrasjonen skal skje i
løpet av juni. Dette er
meget bra!

1 + 1 = 2.xx
Vi skal nå legge sammen
«Innsats» og «Lokaler»,
men i stedet for at vi leg-

ger sammen 1 + 1 og får
2, får vi noe mer! Vi jobber selvfølgelig for å ha
grunnleggende god økonomi i all vår virksomhet – bl.a. gir det oss
handlingsrom – men vi
søker ikke å skape størst
mulig økonomisk overskudd hos oss. I stedet
skal vi ta ut et slags øremerket overskudd i «god
atmosfære og godt miljø»
for medlemmene i
Leangbukten
Båtforening.
Hos oss kan en fra
2015 velge å være tilnærmet passiv medlem og
bare bygge ansiennitet,
eller eventuelt søke å leie
båtplass, men en kan
også aktivt ta del i og
oppleve tilbudene i form
av en hyggelig «klubb»
med eget klubbhus, der
også ulike kurs vil tilbys
til medlemmer, familie
og venner. Aktiviteter i så
måte er det bare oss selv
som nå styrer, vi blir
nemlig endelig «herre i
eget hus»!
Dessuten kan vi forhåpentligvis fylle båten fra
egen dieseltank med
«avgiftsfri» diesel tilgjengelig alle dager i uken.
Slikt og mer til, burde gi
oss de beste forhold i
Oslofjorden, og om en er
helt overbevist om fortreffeligheten og forholdene ligger til rette for
deg, kan du ta steget fullt
ut og bli andelshaver. Da
er du sikret båtplass til
enhver tid, så lenge du
overholder dine forpliktelser til både båtforeningen og andelslaget
vårt.
Det er jo en viss fall-

høyde når jeg går ut såpass høyt, og verken jeg
eller noen annen kan love
alt dette fra 2015 – men
når alle i styre og stell legger skulderen til samt
enda flere frivillige i
komiteer som trengs for å
styre alt sammen, så skal
vi forsøke ordne ulike tilbud så raskt som mulig.

Hva er «usikkert», og
hvor usikkert er det?
Tja, vanskelig å si på forhånd, men både takterrassen og dieseltanken
krever sitt, for å kunne
realiseres – selv om det er
uttrykt aldri så stort
ønske i ulike fora – ikke
minst årsmøtet
25.november hadde vel
bortimot «99%» hånden i
været da vi spurte om
egen dieseltank var
ønskelig! Nesten like
mange vil at vi skal se på
mulighetene for en egen
truck med løft til vesentlig lavere priser enn det
som betales nå. Andre får
det til, men vi har en viss
utfordring i at Tangen
totalt sett kun er på ca. 9
mål, til alle formål. Men,
det er jo 9 mål mer enn vi
hadde for noen få år
siden! ;-)
Takterrasse fra første
sommer står høyt på
ønskelisten, med bord,
stoler og parasoller ca.
4m over P-plassen. Da sitter vi ca. 7m over vannflaten i Leangbukta! Av slikt
blir det flott utsikt, og et
klubbhus en kan finne
plass til i mange medlemmers hjerter! Vi får håpe
byggebudsjettet ikke
sprekker, slik at denne
delen bygges med en

gang. Dessuten hjelper det uansett om flest mulig medlemmer
som benytter tjenester hos Norsk
Tipping, velger Leangbukten
Båtforening som mottager av sin
«Grasrotandel». Det koster ikke
den enkelte noe, og gir oss 5%.
Det skal ikke minst etableres
ulike kurstilbud, der rammen
kan være teori i klubbhuset, og
så ut og i praksis se på en båt
som stilles til disposisjon på
bryggen utenfor av et generøst
innstilt medlem. Sistnevnte er
eksempel på hvordan investeringen i infrastrukturen kan gi
merkbare synergier om det kombineres med andre ressurser. Vi
«kombinerer» slik at 1 + 1 gir
«mer enn 2». (For båteieren kan
det f.eks. bli gratis bytte av
impeller med mer - eller noe
annet, som inngår i kurset.)
Vi trenger noen medlemmer
som ønsker å engasjere seg i å
organisere dette. Kanskje det finnes 2-3 pensjonister som sammen kan danne del av en
«klubbmafia» og ha det artig
med å bidra til alt dette? En egen
«kursmafia» som kan stille som
instruktører eller organisatorer
av den biten, osv.

Et av tilbudene vi ser på har
med mat & drikke å gjøre
Tross at storkjøkkenet er fjernet
fra klubbhuset med en besparelse på ca. 1 million kroner (i
runde tall), har vi kommet til at
det finnes gode løsninger ved å
samarbeide med ett eller flere
profesjonelle storkjøkken i nærheten av Leangbukta. Vi jobber
med å få på plass en enkel servering basert på tilkjøring av
egnede matretter til «vedlikeholdsvarme» (og fagfolk kan
mange flere varianter enn bare
«kjedelige gryter»), servering av
drikke inkl. rimelig øl, vin og
mineralvann, mm.
Maten vi skal forsøke tilby kan
spises inne ved oppsatte bord på
en «bistro-måte» eller tas med til
bord på takterrassen på tallerke-

ner med vår logo på(?) eller på
egen båt i form av take-away»
eller «picnic-kurv», eller være del
av en cateringavtale ved bruk av
lokalene (også billig for medlemmer!) som festlokale til ulike
private merkedager som konfirmasjoner eller runde bursdager,
bryllup, etc.
Parkering er noe vi må se på
ift. «festlokalet», da det på både
beste sommerstid og mesteparten av vinteren kan være en
utfordring å la mange personer
parkere ute ved klubbhuset... Vi
ser at midten av august og ut september og medio april (påvirkes
av påsken) til medio juni vil
være lettest overkommelig, så får
vi se hva vi ellers kan få til med
litt god logistisk planlegging.
Om mange velger buss, taxi eller
«kompis-kjøring», blir det et
mindre problem!
Vi må nok begynne forsøksvis
og på en begrenset måte – om
det nå blir bare et par dager i
uken eller flere dager men med
åpningstider kun noen timer (vi
får prøve oss litt frem) – men
tanken nå er at vi skal forsøke
komme i gang med å tilby god
og smakelig mat rimelig til medlemmer. Kommunen vil nok
gjerne at dette tilbudet skal være
åpent for alle, og da ser vi på
hvordan en anslagsvis 10-15%
rabatt skal håndteres best for
medlemmer – kan hende et
medlemskort i kreditkortformat
er tingen, som i fremtiden også
låser opp bryggeportene, lar oss
fylle billig fra dieseltanken på
Tangen, etc. Ja, nå er jo NFC-teknologi på gang, så et lite «klebemerke» på f.eks. en mobiltelefon
kan holde!
Disse elementene, og andre
som kommer opp – som f.eks.
noen enkle benker i nærheten av
klubbhuset der medlemmer kan
sette seg ned og slå av en prat –
alt dette skal vi altså forsøke få
på plass så raskt som mulig, i
den grad økonomien tillater i
2015. Noe må nok vente til 2016.
Nå er det en gang slik at ting

uansett tar tid, og desto færre frivillige som melder seg, desto
lengre tid tar det. Styrene i LBA
og LBF kan få til mye, men om
det blir uten nok ekstra hjelp og
dugnad, så vil det nødvendigvis
ta noe lengre tid…
En ting vi alle uansett kan
gjøre, er å ta noen minutter til å
svare på vinterens kommende
spørreundersøkelse, slik at vi kan
«styre skuta» dit medlemmene
flest ønsker! Forhåpentligvis kan
vi da bli enda mer «inkluderende» fremover.
LBF-styret har for noen dager
siden (på årsmøtet 25.november) takket av 3 personer som
har nedlagt mye mer arbeid for
medlemmene, gjennom mange
år, enn de fleste er klar over! En
virkelig stor takk til Kristin
Hoftaniska, Einar Steiro og Jørn
I. Solum. (Vi er dessuten så heldige at ikke alle må trekke seg
helt ut, men åpner for å delta i et
mer begrenset omfang.)
Attpåtil har vi vært så heldige å
få «kloa» i 3 nye medlemmer
med mye god ballast, som er villige til å satse av sin dyrbare tid
for at LBF skal komme i mål med
å realisere ambisjonene vi har.
Velkommen ombord, Tor Erwin
Vetland, Kevin Tuttle og Tor
Edvardsen! Og «godt jobbet»,
kjære valgkomite! ;-)
Men, aller først skal vi i «styre
og stell» som alle andre rundt
oss, tenke litt på Julehøytiden!
Familiene våre godtar at vi engasjerer oss i båtforeningens styre
og stell – og takk til dere der
hjemme for det – men om så
bare for husfredens skyld(!) skal
roen få senke seg noen vakre
dager et par uker i desember ;-)
Så da avrunder jeg 2014 med å
ønske alle medlemmer en God Jul,
og et riktig Godt Nytt År!
Med vennlig hilsen

ningen og ser ofte ut som en krigssone. Ta en tur nå og
da for å sjekke om båten har det komfortabelt.

Fortøyninger i vinterhavnen

NYTT FRA
ADMINISTRASJONEN
Da er vinterhavnen et faktum.
I år har vi en vinterhavn som er noe endret fra slik den
fremsto i fjor.
Y-bryggen bobles ikke mer, mens bryggene P, Q, R
og S bobles. Dette betyr at vi nå får et stort isfritt basseng i Bukta siden det bobles fra begge sider. Dette
betyr dessuten at vi nå får en sikrere havn. Skulle det
skje et havari, er det lett for servicebåten å slepe båten
til servicebrygga for å heise båten på land.
Vi mener at denne løsningen også er energibesparende i forhold til å boble Y-bryggen som ligger for seg
selv.
Ellers må vi beklage at fakturaene til vinterhavnen
kom for sent ut ift forfall og endring av nøkkelkortene.
Dette skal ikke skje og rutinene skjerpes.

Flytting fra sommerhavn til vinterhavn
Vi sliter med at mange er altfor sene med å flytte båten
fra sommerhavnen. Dette betyr at det blir et svært krevende arbeid å få tilrettelagt vinterhavnen. Det betyr
også at kunder som kommer utenfra opplever tilbudet
som lite tilfredsstillende når den bestilte plass ikke er
tilgjengelig. Dette er uheldig siden vi har mange ledige
plasser vi gjerne skulle fylt opp.

Vinterhavnen generelt
Etter at vi endret havnen og bobler bryggene P. Q, R og
S, har vi mange plasser som vi ikke har fått leid ut. Vi
vil nå foreta en evaluering og foreslå justeringer for
neste år slik at vi får en mer kompakt havn. Vi må også
ha sanksjons-muligheter slik at vi kan få fortgang i flyttingene fra sommerhavn til vinterhavn og vise versa.
Vinterhavnen går frem til 15. april
Opplagsperioden i Bukta går frem til 30. april. På
øvre parkeringsområde i Bukta frem til 15. mai.
Uttak av båter fra Tangen starter uken etter påske.
Uttaksplan med dager og tider blir sendt ut til de det
gjelder.

Besøk båten i vinterhavnen
Det viser seg ofte, etter at båten er pakket inn, så er den
glemt av eier. Etter første kulingen flagrer presen-

Vi har sendt ut oppfordringer til alle som ligger på stablebrygger om å montere ekstra stabiliseringstau.
Dette er viktig å gjøre med de ekstreme vindene vi kan
og må forvente.
Det er også viktig at tykkelse på tau gjenspeiler
båtens størrelse og at det er montert gummidempere.
Tauene kan være forholdsvis stramme for å stabilisere
båten. Er de for slakke, ligger båten å rykker og sliter i
fortøyningene noe som sliter både på utriggere, fortøyningstau og pullerter.

Ekstra moringer på bryggene P, Q, R og S
Det er nå lagt ut ekstra moringer på disse bryggene for
å hindre lignende hendelser som vi opplevde i desember i fjor hvor bryggene forskjøv seg i den ekstreme
nordavinden. Dette er vinder vi må kalkulere med,
derfor har vi nå lagt ut to ekstra moringer på hver
brygge.

Strøm
Alle som ligger i boblehavn har 300W inkludert i
leien. Ønskes det uttak utover dette, kan dette bestilles
ved å sende mail til administrasjonen. Det gis også tilgang til å benytte egne målere etter avtale med administrasjonen.
For de som ligger på land er strøm dessverre ikke
inkludert. Dette kommer fortrinnsvis av kapasitet og
antall koblingspunkt.
Vi kontrollmåler uttaket til samtlige båter, i første
omgang slik at alle får muligheter til å justere forbruket og eventuelt for å bestille mer.

Merking av båt
Vi har sendt ut båtmerke til alle som har båt liggende i
boblehavn eller på land. Dette må festes lett synlig på
båten slik at andre kan ringe deg om noe skulle skje
med båten.
Husk, dette er til egennytte og for din trygghet.

Forvaltning av Tangen og Bukta
Det er opprettet to utvalg for uteområdene, en sjøgruppe og en land-gruppe. Gruppene skal bistå administrasjonen i planlegging av vedlikehold og nye investeringer, i tillegg til å følge opp garantiarbeider på
Tangen
Sist sommer ble det satt ekstra fokus på vedlikehold
av grøntområdene. Med god innsats fra vaktmesterassistenten fikk vi virkelig dreis på dette, og vi har fått
mange gode tilbakemeldinger fra båteiere og omgivelsene. Dette må vi opprettholde.

Bygging av klubbhus
Oppstart er satt til 5.
januar. Det blir etablert et
riggområde ytterst og det
blir satt opp avsperringsgjerder. Men dette skal
ikke hindre trafikk til
utkjøringsrampen

Sommerhavnen
Bestilling av sommerhavn legges ut på «Min
side» ved årsskiftet.
Bestillingsperioden går
frem til 15. februar.
Fakturaene sendes ut rett
etter årsmøtet.
OBS: Det som er nytt er
at alle må registrere aktivitet enten de er andelseiere eller leietagere. Dvs
at dersom en andelseier
ikke registrerer at plassen
skal benyttes, ja så leies
plassen ut automatisk.

Bommen.
For vinterhavnen er det
vinterkortet som kan
åpne bommen, ikke pr.
telefon. For sommerhavnen er det bestemt at det
er kun ett telefonnummer
pr. båtplass som kan
ringe inn for å åpne bommen. Er det flere som disponerer båten må andre
benytte nøkkelkortet for å
åpne bommen.

Vi ønsker alle en
riktig God Jul!

NYTT FRA
ANDELSLAGET
HEI!
Vinteren har kommet,
og de fleste båteiere har
sørget for vinteropplag,
enten det er på land, i
boblehavn eller innendørs. Selv hører jeg
med i den siste gruppen. Man blir litt mer
bedagelig med årene,
og da er det fint ikke å
behøve å bekymre seg
for snølast på presenninger og store temperatursvingninger.
Dessuten kan man
gjøre nødvendig vedlikeholdsarbeid uten å
planlegge med værgudene.
I forbindelse med
vinteropplag i våre havner, ble vi dessverre litt
forsinket med informasjon om plass samt fakturering. Det er et stort
puslespill som skal legges, og krevende for
administrasjonen.
Imidlertid lærer vi av
erfaringer, og håper det
kan bli bedre neste år.
Kontrakt for bygging
av klubbhus ble signert
med Ansnes Entreprenør AS 26/11. Byggestart vil bli 5/1, og bygget skal stå ferdig til
1/6. Det skal bli spen-

nende å følge reisingen
av dette bygget, som
også markerer et punktum for utbyggingen av
havnen vår. Den vil da
fremstå som en av landets fineste båthavner.
For ett år siden
hadde vi værforhold i
Leangbukta som i ettertid er fremstilt som ekstremvær. Dette førte
til problemer med et
par brygger på
Tangen. Som en konsekvens av dette, er det
nå lagt ut ekstra
moringer for å forhindre at kraftig vind fra
nord i fremtiden skal
«flytte» brygger som er
utsatt.
Som dere kanskje
husker, har det vært
diskusjoner rundt organiseringen i
Leangbukten
Båtforening (LBF) og
Leangbukten
Båtforenings Andelslag
SA (LBA).
Organiseringen i to
enheter er historisk, og
ble etablert ved bygging
av den første havnen i
Bukta. Arbeidsdelingen
skulle være at LBA
skulle håndtere all
utbygging og drift av
båthavner, mens LBF
skulle håndtere medlemslisten som ligger
til grunn for
tildeling/bytte av båtplass samt sørge for et
båtfaglig/sosialt miljø
for medlemmene. Det
ble aldri stilt spørsmål
ved LBF medlemskap
eller at denne organiseringen skulle være problematisk.
Etter utbyggingen av
Tangen har imidlertid
spørsmålet kommet
opp om dette er en

hensiktsmessig organisering. Derfor nedsatte
styrene i LBF og LBA for
ca ett år siden et utvalg
som skal vurdere organisasjonsformen og
evt. komme med forslag til endring.
Endring av en godt innarbeidet organisasjonsform er krevende, derfor har utvalget brukt
en del tid. Det har også
benyttet bistand fra et
advokatfirma med
kompetanse på området. Det nærmer seg en
konklusjon, og utvalget
regner med å legge
frem en innstilling før
årsmøtet i LBA den
10. mars. Årsmøtet vil
neppe behandle innholdet i innstillingen,
men vil foreslå en tidsplan for å behandle de
forslag som måtte
fremkomme. Evt.
endring av organisasjonsform vil kreve
ek-straordinære årsmøter.
La meg minne om at
nåværende vedtekter i
LBA utvetydig slår fast
at medlemskap i LBF er
obligatorisk for andelseiere og leietakere av
båtplass i havnene våre.
Økonomien i LBA
ser bra ut, med inntekter som følger budsjett
og kostnader som i
sum ikke går ut over
budsjettet. Likviditeten
er også tilfredsstillende.
Så vil jeg, på vegne av
styret i LBA, ønske alle
en riktig god julefeiring
og et godt nytt båtår.
Hilsen Jostein

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE LBF
30. SEPTEMBER 2014
Ekstraordinært årsmøte ble åpnet av leder Hans M
Kleppa kl 19.10 på Vollemmuseet
Tilstede var det var i alt 55 stemmeberettigede medlemmer.

Godkjennelse av innkallingen
Det ble kommentert at det ikke var heldig å legge
møtet til skolens høstferie.
Deretter ble innkallingen godkjent enstemmig.

Valg av referent

Vedtektenes §7 foreslås tilført tekst som følger:
Rett til å delta i avstemning ved årsmøtet og ekstraordinære årsmøter har alle medlemmer som har oppfylt
sine forpliktelser t.o.m. det foregående kvartalet. Hvert medlem har én stemme som kan overlates
til et annet medlem eller en annen utvalgt person gjennom fullmakt.
Et medlem som selv stiller kan delta i avstemning
med inntil én fullmakt i tillegg til egen stemme.
Endringene ble enstemmig vedtatt
Møtet ble hevet kl 19.22.

Jørn I Solum ble valgt til referent

Valg av to medlemmer til å undertegne
protokollen og møteleder
Hilde Sunnanå Plyhn og Øyvind Christiansen ble
valgt ti å underskrive protokollen.
Hans M Kleppa ble enstemmig valgt til møteleder.

Hilde Sunnanå Plyhn Øyvind Christiansen
(sign.)
(sign.)
Asker 06.10.2014

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET LBF 25. NOVEMBER 2014
Årsmøtet ble åpnet av leder Hans Magnus Kleppa kl.
19.40 på Oslofjordmuseet i Vollen.
Tilstede var det i alt 79 stemmeberettigede medlemmer, hvorav en med fullmakt, totalt 80 stemmer.

Valg av ordstyrer.

Det var ingen innkomne forslag.

Kjell Erik Johnsen ble valgt, og ledet møtet på en ryddig og stødig måte.

Valg

Det var ingen kommentarer og innkallingen ble
enstemmig godkjent.

Johan Wilhelm Winsnes gjennomgikk valgkomitéens
forslag.
Det var ingen benkeforslag, og valgkomiteens forslag ble deretter enstemmig godkjent.

Valg av referent

Styret i LBF er for perioden 2014 / 2015:

Jørn I Solum ble valgt til referent

Styreleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem

Hans Magnus Kleppa
Kjell Erik Johnsen
Tor Erwin Vetland
Øyvind Bakken
Iacob Bjørnebye
Kevin Tuttle
Tor Edvardsen

Revisorer

Tore Strid
Hilde Bryn Lange

valgt
valgt

Valgkomité

Johan Wilhelm Winsnes
Jon Fjeldstad
Jan Asle Høgmo

valgt
valgt
valgt

Godkjennelse av innkallingen

Valg av to medlemmer til å undertegne
protokollen

Årsberetning

Endring / tillegg av vedtektene
for LBA

Årsberetningen ble lest opp av møteleder, og det ble
kommentert en feil mhp revisorer, Hilde Bryn Lange er
i tillegg til Tore Strid revisorer for LBF. På årsmøte
dokumenter som var lagt ut på hjemmesiden var navnet riktig.
Årsberetningen ble så enstemmig godkjent.

LBF-styret har forespeilet medlemmene at fullmaktsregel med samme intensjon som i LBA-vedtektene, vil
komme på plass i LBF-vedtektene før ordinært LBFårsmøte november 2014.

Regnskap

HEI!

FRA
VAKTMESTEREN

Nå har jo den første snøen kommet
så da kan vi vel si at vinteren er i gang.
Kompressorene til bobleanlegget
har nå hatt service og er klar for en ny
sesong.
Nytt av året er at vi nå bobler alle
bryggene som ligger mot bryggene
mot bukta, og det vil nok føre til at vi
får et helt basseng som er isfritt og det
vil være mulighet for alle å komme
seg bort til kanalen hvis det skulle bli
behov for det.
Vi har lagt ned åtte nye moringer
på bryggene P Q R S to på hver, dette
for at de ikke skal gå mot land som de
gjorde i fjor .
De nye moringene ligger midt i
leden mellom bryggene med 55m tau
og 6m kjetting.

Fordi det har vært så mildt i høst
har vannet stått på lenger enn
vanlig, men er nå stengt.
Vil minne alle på at det er viktig og
ikke legge ledninger og tau ut på
brygga da dette går i snøfressen, med
de konsekvenser det fører med seg.
Husk å fortøye for storm, man vet
aldri når den kommer.
Jeg ønsker alle en god jul og godt
nytt år.
Mvh Kjetil

Styrets forslag til kontingent likt tidligere år- kr 230,ble enstemmig godkjent.

Innkomne forslag

Jørn Viggen og Magnus Wannebo ble valgt til å underskrive protokollen.

Jørn Ivar Solum
referent

Kontingent 2013/2014

Kasserer og styremedlem Einar Steiro gikk gjennom
regnskapet opp mot budsjett post for post, samt
balanse.
Det var i overskrift for regnskapsperiode angitt feil
en 2 års periode, slik at 1/11-2012 ble rettet til 1/112013 som riktig start tidspunkt for regnskapsåret-.
Det var et spørsmål under punkt 3 i noter om hvorfor ‘’inntil’’ var tatt med i tekst under post
Styrehonorar. Dette ble forklart med at dersom et styremedlem / varamedlem trekker seg i perioden stoppes godtgjørelsen..
Revisors beretning ble opplest og regnskapet deretter enstemmig godkjent.

Budsjett 2013/2014
Budsjettet ble til orientering gjennomgått punkt for
punkt.

valgt
valgt
valgt
ikke på valg
ikke på valg
valgt
valgt

Styreleder Hans Magnus Kleppa, takket av de som gikk
av etter mange år i styret ; Einar Steiro, Kristin
Hoftaniska og Jørn Ivar Solum.
Møtet ble hevet kl 20.40.

Jørn Viggen (sign.)

Magnus Wannebo (sign.)

Asker 30.11.2014
Jørn Ivar Solum

referent

KUN 24 MEDLEMMER ER
REGISTRERT
VI GJENTAR:
BLI GRASROTMEDLEM
DU OGSÅ!
KR 5 091,- ER
GENERERT
HITTIL I ÅR
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

INNBRUDD
OG HÆRVERK
I BÅTER I
LEANGBUKTA

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.

VI ØNSKER DET NYE STYRET VELKOMMEN
OG ALLE MEDLEMMER

GOD JUL!

Det har vært hærverk
på fem båter i
Leangbukta. I fire av
båtene har det vært
innbrudd.
Det er blitt rotet fryktelig
om bord og det kan se ut
til at det har vært overnatting der. Vi er litt usikre
på om noe er stjålet, sier
operasjonsleder Magne
Olsvoll ved Asker og
Bærum politidistrikt.
Politiet er i kontakt
med to av eierne og er på
jakt etter de to andre.
Det er ikke alltid så lett
å komme i kontakt med
dem da båter ofte mangler registrering, sier
Olsvoll som oppfordrer
eiere av båter i Leangbukta til å ta seg en tur
ned på havnen og sjekke

Ta en tur innom og
sjekk
Politiet var på stedet i
langt over en time på jakt
etter eierne.

– Hvis du har båt er det
lurt å ta en titt innom
med jevne mellom rom
for å være sikkert på at alt
er ok med båten, oppfordrer politiet.
Om bord i båtene var
det gjort hærverk og flere
dører var blant annet
knuste. Også en del utstyr
var stjålet.

Plotter stjålet
Tirsdag kveld 11. november ble det meldt tyveri
fra en båt hos oss.
Presenningen var dratt til
side og en plotter var stjålet.
Også i fjor var det innbrudd i en rekke båter i
oktober. Da var det
båteiere på Holmenskjæret som fikk seg en
overraskelse.
- BUDSTIKKA -

FOTO: KARL BRAANAAS)

TRAVEL
HØST FOR
REDNINGSSKØYTENE

Ruskete vær, promillekjøring og en rekke
hummerfiske-relaterte
oppdrag har gitt
redningsskøytene mye
å gjøre i høst.

EN LITEN SOLSKINNSHISTORIE
Dette er historien om sju år gamle
Magnus Gundersen som ble frastjålet båten sin! Nå er båten kommet til rette igjen, og auksjonert
bort.

Her er noen av redningsskøytenes oppdrag.
:

Grimstad:
Det var en dramatisk fredag ettermiddag da to
voksne og tre personer
fikk reddet seg i land på
Gråholmen utenfor
Grimstad. Båten hadde
fått tauet til en blåse i
propellen og lå og drev.
De fem fikk hoppet på
land før båten traff holmen med stor kraft. Både
kystvaktskipet «Nornen»
og redningsskøyta «Inge
Steensland» ble kalt ut,
og de fem ble tatt om
bord på «Nornen».
Redningsskøytemannskapet fikk sikret båten
fra å drive av sted.

Karmøy

Karmøy: RS "Bergen Kreds"
hjelper hummerfiskeren som
bare var en meter fra land da
dreggen festet seg.
Foto: RS "Bergen Kreds"

Det var sterk kuling med
liten storm i kastene da
RS «Bergen Kreds kom en
hummerfisker til unnsetning en fredag ettermiddag. Fritidsfiskeren hadde
fått et teinetau i propellen
og drev mot land.
Da vi kom fram til
båten lå den bare en
meter fra land. Båtføreren
hadde fått kastet ut en
dregg, men båten hadde
dunket i land før dreggen
tok tak, sier skipsfører
Øystein Sandberg på redningsskøyta.

Tvedestrand
En lørdag natt gikk en
seilbåt på et skjær ved
Borøya utenfor Tvede-

Utenfor Grimstad: Mannskapet på RS "Inge Steensland" sikrer fritidsbåten til de fem som ble reddet av KV "Nornen" en fredag ettermiddag.
Foto: RS "Inge Steensland"

strand. Eieren fikk kjørt
båten inntil land, før han
gikk i lettbåten og fikk
hjelp av hyttefolk. RS
«Inge Steensland» hjalp
til å sikre båten, som ble
liggende delvis under
vann med et stort hull,
noe som gjorde det vanskelig å taue den bort.

en stund meldte eieren
seg, og fortalte at båten
hadde slitt seg.
Ellers har vi dykket på
noen båter som har fått
hummerteiner i propellen, sier skipsfører Alfred
Aastrøm, og legger til at
dårlig vær har hindret
mange fra å dra ut å sette
teiner.

Søgne
Natt til en søndag rykket
RS «Bendt R. Rasmussen»,
politiet og brannvesen
med dykkere ut etter melding om at en båt hadde
kjørt på et skjær utenfor
Søgne. Da de kom fram
fant de båtføreren sittende bak rattet i beruset
tilstand.

Bergen
Lørdag ble redningsskøyta «Kristian Gerhard
Jebsen» kalt ut etter at en
sementbåt på 400 tonn
med blackout i begge
motorene ba om hjelp da
den drev mot land i
Raunefjorden. Fartøyet
fikk etter hvert start på
den ene motoren, mens
redningsskøyta lå
standby. Samme ettermiddag rykket skøyta ut
etter melding om en drivende fritidsbåt med dykkerutstyr om bord. Etter

Helgeland
Natt til en søndag ble
en mannlig båtfører
meldt savnet av samboeren sin da han ikke kom
hjem fra en båttur på
Helgelands-kysten. Både
redningsskøyta, Sea King
og Røde Kors bisto i
søket.
Mannen ble funnet
rundt 02.30, da hadde
han gått båten opp på
land. Politiet mistenker
promillekjøring.

Trondheimsfjorden
Søndag formiddag fikk to
personer med tauverk i
propellen hjelp av redningsskøyta «Uni».
Hendelsen inntraff utenfor Frosta i Trondheimsfjorden.
- Redningsselskapet -

Trioen Benny Høynes, Ole Håkon
Johnsen og Kent David Brunborg ble en
smule opprørt av historien om syvåringen som stolt skulle vise frem den
nye båten sin til besteforeldrene, men
kom til tom båtplass.
Guttungen hadde spart lenge for å få
råd til båt, men rakk ikke engang å få
den forsikret før den ble stjålet. Da satte
Høynes, Johnsen og Brunborg i gang
kronerulling for å skaffe ny båt til
Magnus.
–Givergleden har vært stor, og dette
ble raskt større enn vi trodde. Det gikk
bare en uke så hadde vi nok penger til
båten, forteller Benny Høynes til RS.no.
Valget falt på en Pioner 13 med
Yamaha-motor. Denne ble høytidelig
overrakt den lykkelige 7-åringen tidligere i høst.
–Det ble en smule tårevått på redningsskøyta den dagen. Vi hadde med
Magnus om bord, og tok ham frem på
fordekket og fortalte ham at dette var
hans nye båt. Det ble veldig sterkt for
alle, sier Høynes.
19. oktober ble båten funnet i
Harstad. Det var en eldre mann som
fant båten i naustet sitt. Mannen kjente
straks igjen båten, som allerede da
hadde vært omtalt i flere medier. I naustet hadde tyvene gått i gang med å
demontere båten, og hadde startet jobben med å spraylakkere den. Men båten
så tilsynelatende ut til å være
forlatt midt i arbeidet.
–Den var ikke omsettelig
lenger, i alle fall i nord, sier
Høynes.

– Imponerende og hyggelig
Båten ble auksjonert bort for
22 000 kroner. I tillegg hadde
båtinnsamlingen et overskudd
på drøyt 7000 kroner. Disse
pengene går uavkortet til

Redningsselskapets arbeid for barn og
unge i Nordland.
– Det er helt villt hvordan dette har
tatt av. Det er imponerende at voksne
menn som ikke engang kjenner syvåringen tar initiativ til en slik kronerulling. Og like hyggelig er det at velger å gi
overskuddet til oss, sier distriktsleder
Rolf Erik Stenersen i Redningsselskapet
Nordland.
Stenersen skal nå ta en prat med initiativtakerne for å finne ut hvordan de vil
at pengene skal brukes. Han ser for seg
sommerskole, forebyggende seilas, eller
leirskole som mulige områder å bruke
midlene på.
– Vi må jo bare få takke så mye til alle
tre. Et beløp av denne størrelsen nytter,
og kommer virkelig godt med, sier distriktsleder Stenersen.
Også Magnus far, Rainer Gundersen
er takknemlig for innsatsen fra
Sortlandsgutta som startet kronerullingen.
–Det er helt fantastisk. Og dette er
takket være gutta i Sortland. En lei sak
førte til flott engasjement og saken har
nå fått en fantastisk utgang, sier Rainer
Gundersen.
Hva synes du om at pengene fra auksjonen går til Redningsselskapet?
–Det kunne ikke blitt bedre. Både jeg
og Magnus er veldig glad i Redningsselskapet, og Magnus blir alltid i fyr og
flammer når han ser redningsskøyta.
FORNØYD: Magnus elsker den nye båten,
og savner ikke den gamle, sier far Rainer
Gundersen. Her er Magnus i gang med
første prøvetur.
Foto: Rainer Gundersen

JOBBSØKNAD
Har du sett vår «altmuligmann» i sommer,
Slawer Bajer, som har
vært assistent for Kjetil?
Han har hjulpet til
med alt mulig, fra å
skru på det meste, til å
luke ugress for båtforeningen.
Om det passer slik
håper vi å få bruke ham
til sommeren igjen,
men i vinter vil han
gjerne ha noe å jobbe
med!
Er det noen som kan
gi arbeid til en nevenyttig mann som snakker
en hel del norsk?
Han har i så fall
mobilnr.
932 53 030

ENDELIG
VEDTAK
ETTER NI
POLITISKE
BEHANDLINGER!

ANSNES
ENTREPRENØR
ER VALGT SOM
ENTREPRENØR
FOR BYGGING
AV KLUBBHUSET PÅ
TANGEN
Byggestart med
tilrigginger etc, er
planlagt fra primo
januar.

REGJERINGEN
FJERNER IKKE
DIESELAVGIFTEN

Det kommer frem i
forslaget til nytt statsbudsjett som ble presentert den 8. oktober.
Den 19. desember i fjor
ble det vedtatt å øke avgiften på avgiftsfri diesel. Det
har vært gjort
mye på vegne
av båtbrukerne i Norge
for å få den
fjernet, og
forventningene var store
da forslaget til nytt statsbudsjett ble lagt frem..
Den ekstra mineraloljeavgiften som regjeringen la på dieselprisen
for fritidsbåter, fiskefartøyer og anleggsdiesel på
ca. 1 krone pr liter fjernes
ikke, og i stedet foreslås
det å øke den med 2,1
prosent i følge det fremlagte statsbudsjettet.

655 millioner i
inntekter
De økte avgiftene skal

innbringe rundt 655 millioner kroner ekstra i året.
Av disse millionene kommer de fleste fra traktor,
anleggsmaskiner, industri, stasjonær forbrenning og oppvarming i
tjenesteytende næringer.
De fleste av gruppene
avgiften rammer vil ha en
eller flere fradragsmuligheter, blant annet for
fiske, fangst, landbruk,
gods- og passasjertransport. Diesel til fritidsbåt
og fyringsolje til private
husstander må betale full
pris, forteller administrerende direktør i båtbransjeforbundet NORBOAT,
Erlend Prytz.
– Norboat har ingen
forståelse for denne
avgiftsøkningen, som på
ingen måte vil bidra til
rekruttering til båtlivet.
Båtbransjen er fremdeles
inne i en svært vanskelig
tid, med et marked som
har falt 65-70 prosent
siden 2008. Hva dette vil
si for bransjen vet vi ennå
ikke, men positivt er det

selvsagt ikke, sier Erlend
Prytz.
– Med en ny, blå regjering hadde vi ventet en
fjerning av den feilplasserte HK-avgiften, som
koster båtbrukerne millioner. I stedet, og etter åtte
år med rødgrønn freding,
får vi nå en såkalt «avgiftsog skattefiendtlig» regjering som tvert imot bruker sin første tid på å innføre avgiftshøyning på
diesel. Med tanke på at
over halvparten av den
norske befolkning er ute
med fritidsbåt i løpet av
året, er ikke dette en god
måte å takke velgerne på,
avslutter administrerende
direktør i båtbransjeforbundet NORBOAT,
Erlend Prytz.
(21.november ble budsjettet ferdigforhandlet.
Fjerning av fjorårets øking
ble ikke slettet, men ingen
øking av bensin- og diesel
avgiften ble vedtatt.
Red. anm.)

SOM FØR: Det tok Asker fire år å
bestemme seg for å ikke gjøre
noe med fartsbestemmelsene
på fjorden.
FOTO: HAKON HOLTAN

Da politikerne igjen fikk
saken på bordet, var det
ikke mindre enn 12 innlegg som ble fremført for
å få stukket hull på den
byllen denne tilsynelatende enkle saken har
utviklet seg til.

på så langt og ikke en
bestemmlse. Dermed
begynte ballen igjen å
rulle i adminstrasjon og
politiske organer.
Og slik ble det. Altså
som før: 5 og 15 knop.
Men mot 14 stemmer
som ville ha 5 knop i hele
Askers skjærgård.
Og Ap tapte også kampen om å legge saken ut
til høring og igjen få
saken på bordet – for 10.
gang.

Startet i 2010

Nektet høring

Det hele startet i komité
for teknikk, kultur (TKF)
og fritid i september
2010.
Reglene om 15 knops
fartsgrense utenfor 150
meter fra land måtte
endres da Kystverket ikke
lenger åpnet for denne
farten. Trodde man da.
Saksordfører ble nedsatt og kommunestyret
skulle våren 2011 vedta
nye fartsgrenser.
Slik gikk det ikke. Først
to år senere dukket saken
opp igjen i TKF, så i formannskap og så i kommunestyret – som sendte
saken tilbake til komiteen.
Noen ville ha 5 knop
over alt, mens andre fri
fart utenfor 150 meter.
Og oppe i det hele skulle
alt samkjøres med
Bærum som ventet på
Asker, men ga opp ventingen.
Men i mai i år, 46
måneder etter første
behandling, fikk Budstikka opplyst av Kystverket at de likevel kunne
tillate 15 knop! - og ikke
bare 3,5, 8 eller 30 knop.
Det var bare en veiledning Asker hadde bygget

Ap prøvde iherdig å få
flertall for å legge alternativene «5 og 15 knop « og
5 knop i hele området ut
på høring. En høringsrunde bestemte nemlig
kommunestyret i vår,
men dette ble droppet av
administrasjonen da det
plutselig viste seg at 15
knop likevel kunne brukes som en grense og
denne muligheten lå ikke
inne i det som var vedtatt
lagt ut på høring.
Nå reagerer Idrettsrådet
og Asker Skiklubb sterkt
på at de ikke formelt fikk
uttale seg. Noe Ap kjempet for, men uten å få tilstrekkelig napp enn annet
fra AGV, Pensjonsitpartiet
SV og et spilttet Venstre.
Vi kan ikke godta at det
innbys til involvering
bare når det passer dere,
nærmest freste Ivar H.
Kristensen (Ap) mot
Høyre og Frp da han tok
ordet i siste av 12 innlegg
i saken i kommunestyret

Etter ni gangers
behandling i komité,
formannskap og kommunestyre over fire år,
bestemte Askers politikere seg – for å ikke
endre noe som helst.

- BUDSTIKKA -

DETTE KAN DU GJØRE HVIS
DU HAR PROBLEMER MED Å
LESE BLADET PÅ SKJERM

LeangNytt er utformet i A4 format. Har du problemer
med å lese bladet på skjerm, f.eks på en lap-top eller et
lesebrett, foreslår jeg jeg følgende:
1. Print ut f.eks kun s/hvitt fra viste kommando.
2. Konverter bladet til en pdf-fil fra denne kommando. Pdf ’n åpnes i nettleseren, kan forstørres til
ønsket størrelse eller skrives ut.

