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Den mørkeste tiden på
året, uten så mye dagslys
og uten sne. Er det for tidlig å begynne å telle ned…
mot neste båtsesong?
Det er mye som skal skje
administrativt før den tid,
og flere saker det telles ned
for, men det som er helt
sikkert, er at etter vinteren
følger våren og sommeren.
Ja, for de som ikke trives
like godt med vinteren,
må det være lov å begynne
å telle ned til neste båtsesong allerede nå! Kanskje
noen «maritime» gaver blir
å finne under juletreet?
På toppen av diverse nå
godt kjente utfordringer
(gjennom 2015) for både
LBF og LBA delene av vår
virksomhet, måtte vår
administrasjon melde
pass denne høsten. Først
gikk Stein ned for telling
og ble sykmeldt, men Siri
og Kjetil skulle klare å
dekke opp. Så gikk også
Siri ned for telling.
Dermed ble kontoret
stengt, mens Kjetil holdt
fortet ute. Heldigvis var
det meste planlagt ferdig
ift. vinterlagring, men
dette var likevel en situasjon som ikke kunne vedvare. LBA-styret tok grep,
og Jørn (Aspeli) er nå midlertidig daglig leder, mens
Roger (Rossow) hjelper til
med å holde de viktigste
hjulene i gang med sin
dyptgående datakunnska-

per. (Har bl.a. på dugnadsbasis i årevis har vært
ansvarlig for vær-målingene så mange av oss har
glede av fra tid til annen).
LBF skulle avvikle årsmøte 24.11.15, men uten
Rogers hjelp med å knekke
kodene, ville vi overhodet
ikke klart å få ut innkallingen, som etter utfordringer gikk ut på SMS og
epost. Det å hente ut tlf.nr. og epost-adressene fra
et system en ikke kjenner,
er ikke såre enkelt! Også
hjemmesidene ble sannelig oppdatert med innkallingen og agenda. Stor
takk til Roger!
Selve datoen for årsmøtet ble kommunisert ut av
Stein 5 uker tidligere, da
høstmøtet planlagt i oktober ble slått sammen med
årsmøtet, i et forsøk på å få
benytte det nye medlemsbygget denne siste tirsdagen i november.
Usikkerhet omkring dette
helt til det siste, resulterte i
at vi ikke overholdt fristen
på to uker for å tilkjennegi
stedsvalg og agenda for
årsmøtet. Selv bare åtte
dager før møtet, kl.21:38
på kvelden kom enda en
SMS til meg, og denne
åpnet igjen for å benytte
det nye bygget! Men da
kunne vi ikke utsette
avgjørelsen lenger… Først
én uke før møtet, ergo én
uke senere enn ønskelig,
ble innkallingen iverksatt
for Oslofjordmuseet.
Det som skjedde på
dagen den 24. november
var ikke så morsomt heller, men voksne menn kan
ikke gråte over spilt melk.
Kanskje noen kan smile av
dette i disse førjulstider,
om jeg beskriver føljetongen – for å si det sånn,

det å handle julegaver lille
julaften er ingenting i forhold!
Ved museet måtte jeg på
vegne av LBF-styret be om
forståelse fra årsmøtet, for
at de spesielle omstendighetene denne høsten
resulterte i en noe sen innkalling og angivelse av
agenda.
Iht. vedtektenes §8 er
det «angivelse» av dagsorden som er kravet, ikke
distribusjon av selve dokumentasjonen på forhånd,
slik LBA må iht. sine vedtekter. Nå er det slik at
under min styretid så har
jeg innført en ny praksis
for LBF om å legge ut
dokumenter på websidene
1 uke før et årsmøte, men
denne gangen ble det altså
«på gamle måten», og det
beklages sterkt – tross
noen formildende
omstendigheter nevnt her.
Da 24. november endelig kom, var det meste
under kontroll, trodde jeg.
Dokumentene skulle trykkes opp, og jeg skulle ta
noen timer til å snekre en
prototype av en tavle for
Æresmedlemmer av LBF –
en ny medlemskategori vi
har gledet oss til å tildele
de som har bidratt med
«særdeles innsats til foreningens beste». Etter
noen timer viste det seg at
dokumentene til årsmøtet
ikke ble trykket slik jeg
hadde tenkt meg, og en
telefon til Allkopi i Asker
hjalp ikke, bare noen
timer før årsmøtet.
Hva gjør man da?
Bortimot 1200 ark skulle
trykkes opp, og det
begynte å haste. Min bedre
halvdel stilte opp for å
mate papir og annet, og
tanken var å bruke den nye

printeren jeg har installert på hjemmekontoret mitt. Neste problemet –
blekkpatroner går tomme når det ikke
passer! Så på den absolutt glatteste
veidagen siden forrige vinter, måtte
jeg kjøre til Asker sentrum, for å få tak
i blekk. Der jeg bor 165m m.o.h., var
veiene ikke bare isete også på ettermiddagen, men dessuten dekket av
regnvann. Vinterdekk, ja, men piggdekk, nei. Selv på veiene uten is, gikk
trafikken i ca. 30 kmt, og det hele tok
mesteparten av en time før ytterjakken var hengt opp igjen hjemme. Nye
patroner ble installert, og printingen
gikk endelig som smurt!
Hvor mange sett med dokumentasjon trengs? Hadde møtet vært i nye
bygget, kunne vi forventet stort oppmøtte! Pga. veiene som iset over grytidlig akkurat denne dagen, ville nok
færre møtt…
Et sted mellom 70 og 120 pleier vi
å si, men når hjemmeprinteren går
for fullt, og årsmøtet snart skal starte,
hvor mange trykker en da? Heldigvis
ble det nok, men som sagt, det å
ankomme som sistemann, bare
minutter før møtet skulle starte opp,
var ikke planen tirsdag morgen og
slettes ikke morsomt. For å toppe
misæren, måtte vi kjøpe kjeks til
møtet! Vi visste ikke hvor vi skulle
være da «reservebookingen» først ble
gjort - det lokaler og kaffe og kaker
bestilles vanligvis samtidig. Ikke rart
vi savner vår admin, når så mye blir
«baller i luften» siste par ukene før
årsmøtet!
Likevel, kl.19:31 kunne jeg ønske
velkommen – og be om unnskyldning… Om ikke annet, håper jeg
noen av de som leser dette, kan smile
litt nå.
Noen litt skarpe kommentarer i
begynnelsen fra noen av de oppmøtte
var å forvente, men fra en skjev start,
gikk det raskt bedre. Årsberetning
(som blir noe kortere neste år!) og
regnskap for 2015 ble gjennomgått,
og et budsjett for 2016 ble presentert.
Vår nye kasserer har stått på før fremleggelsen for å overholde den høye
standarden som forventes, og foruten
et par viktige påpekninger underveis
gikk det fint også denne gangen.
Årsmøtet vedtok enstemmig styrets

innstilling om å regnskapsmessig gå
over til kalenderår for LBF, slik LBA
har det.
Jeg skal ikke gi fullt referat her, men
nevner at etter årsmøtets avslutning,
tok vi fatt på høstmøtet. Morten
(Erichsen) på vegne av LBA og byggekomiteen følte rett nok behov for å be
om å få slippe «råtne tomater», før
han la ut om mange misforståelser og
utfordringer på flere fronter som har
gitt ca. et halvårs forsinkelse, og noe
høyere pris enn tenkt på det nye bygget. Enn så lenge er begge disse faktorene fortsatt ikke helt avklarte, men
nå som vi nærmer oss slutten på 2015
er det som sagt lys i den tunnelen
også.
Vi avsluttet møtet i god tid før
kl.22, og det inkluderte tid til å
utnevne LBFs første æresmedlem,
Terje Fossnes. Det er ikke plass i en
leder til å fortelle alt han har bidratt
med gjennom flere tiår, og det var en
ære å få overlevere denne utnevnelsen. Nå har det seg slik, at ikke
bare Terje ble hedret slik, da vi også
synes at Morten Erichsen har gjort en
formidabel, om enn noe mindre synlig innsatts gjennom mange år, i flere
ulike store og viktige saker.
Noen som har lest helt hit, vil kanskje lure på hva i all verden jeg har
brukt denne lederen til! Stil skifte?
Mye av det som står ovenfor er vel
ganske uvesentlig i det lange løp.
«Blekkpatroner meg hit og blekkpatroner meg dit» ;-)
Hvor er henvisningene til de store
sakene, som omhandler vår kommende fremtid og vår nære fortid?
Med jevne mellomrom får jeg støtte
og/eller kritikk for det som står her,
fra ulike hold. Og det er fint – da er
noen blitt engasjerte! Nå er det jo slik
at per definisjon er en leder et sted der
jeg må skrive om ting jeg står for, og
som spesielt LBF-styret har involvert
seg med. Jeg ønsker at alle medlemmer skal få noen hint om viktige
demokratiske veivalg – så får hver og
en selv beslutte om en ønsker å sette
seg inn i ulike tema, møte på årsmøter, etc. Jeg kunne slå meg brystet
fordi mange nå har skjønt at momskompensasjon for båtforeninger som
ikke har momsregnskap og er selv-

kostforeninger der ingen enkeltperson tjener seg rik, inkluderer oss i
myndighetens målgruppe. (Og det er
selvfølgelig uavhengig av misforstått
misbruk av ordningen fra noen andre
hold, der rene markedsprinsipper styrer virksomheten.) Og at mange nå
har konkludert med at LBA ble et SA
litt vel raskt, og at det har medført en
del unødige utfordringer – som likevel forhåpentligvis enda kan landes
på en brukbar måte for LBA. Jeg har
ingen større glede av slike Tarzan-fakter, og faktum er at uansett må vi
finne frem i jungelen, og løse skattesaken og annet til det beste for vår felles økonomi. Den utredningen som
burde vært foretatt før LBA ble et SA,
er nå konkludert av DIF-gruppen i
etterkant. Hadde den fått lov å jobbe
før vi ble et SA, tviler jeg sterkt på at
SA ville blitt valgt. Slik verden ser ut
for oss nå, kan det vise seg svært gunstig at LBF er en oppegående organisasjon og at vi er under samme paraply ift. LBA. Både på LBF og LBA styret
sitter det kompetente mennesker, og
tar avgjørelser som har vesentlige
konsekvenser. Slik må det være! Selv
om en av og til kunne ha lyst til å skru
klokken litt tilbake...
Forhåpentligvis, enten man er
skeptisk eller positiv til noen ord om
mulige veivalg her i lederen, så er
LeangNytt en kilde til nyttig info for
mange av praktisk, prinsipiell, eller
tankevekkende art – fra begynnelse til
slutt.
Helt til slutt vil jeg få takke Øivind
Bakken for hans bidrag på LBF-styret,
i årevis. Med innsikt ikke bare i de
senere års utfordringer, men med en
sjelden historisk ballast å kunne «øse
av» har Øivind vært en viktig ressurs
for LBF. «Til å hoppe etter Wirkola»
ønsker vi Jørn Viggen hjertelig velkommen på LBF-styret.

Med de beste ønsker til alle
medlemmer, for en rolig og fin
Jul og Nyttårsfeiring inn i 2016.

NYTT FRA
ANDELSLAGET
HEI!
Den store begivenheten i LBA (og
LBF) denne høsten, er fullføring av
Klubbhuset (Medlemsbygget).
Byggearbeidene er så godt som
avsluttet, og søknad om brukstillatelse er under arbeid. Vi håper rette
organer i Asker kommune vil bidra
til at denne prosessen går så smidig
og raskt som mulig. I så fall kan
overtakelse av bygget skje i løpet av
desember.
Byggeprosessen har vært mer ressurskrevende og tatt vesentlig
lengre tid enn opprinnelig planlagt. Dessverre synes dette å være
en sykdom som rammer en god del
byggeprosjekter. Heller ikke vi har
sluppet unna..
I denne prosessen har vi hatt stor
nytte av noen ildsjeler som har
administrert byggingen på vegne av
LBA. Trygve Pedersen tok kontakt
med Klubbhus-komitéen, og har
hatt et deltidsengasjement som
prosjektleder. Han har gitt et
vesentlig bidrag i byggeprosessen.
Jeg vil også trekke frem den innsatsen Morten Erichsen og Terje
Fossnes har nedlagt i
byggekomiteen. Uten denne innsatsen ville resultatet trolig blitt
vesentlig forringet både når det
gjelder løsninger og økonomi.
Disse to har også tidligere utmerket
seg ved å løse oppgaver knyttet til
havnen vår. Alt arbeid er utført på
frivillig basis. Vi takker og bukker!

Også i andre sammenhenger er
vi avhengige av frivillig innsats som
styremedlemmer, i komiteer og
andre sammenhenger. Selv om vi
har 3 fast ansatte i administrasjonen, er den frivillige innsatsen helt
nødvendig for å opprettholde det
flotte anlegget vi nå har i
Leangbukta. Med 1250 andelseiere
har vi sikkert mange med solid
kompetanse på områder LBA iblant
har behov for.
Som kjent har vi en sak gående
med skattemyndighetene. De vil
ikke helt akseptere at bryggeanlegget vårt er et spleiselag, og ikke et
objekt vi har anlagt for personlig
profitt for andelseierne. Dette har
tidligere ikke kommet tydelig nok
frem i vedtektene og måten vi har
satt opp regnskapene på, noe skattemyndighetene har hengt seg opp
i. Det har derfor vært lagt ned mye
arbeid det siste halvåret i å tilpasse
regnskap og vedtekter til det vi
håper vil tilfredsstille skattelovens
krav til skattefrihet. I dette arbeidet
har vi hatt god nytte av andelseiere
som igjen på frivillig basis har stilt
sin kompetanse til disposisjon.
Dette gjelder særlig Jarle Årseth og
(igjen) Morten Erichsen.
I denne prosessen synes vi ikke vi
har fått den støtte fra vår revisor
som vi burde, og ber derfor andelseierne på ekstraordinært årsmøte
den 9/12 godkjenne en ny revisor.
Dette haster fordi vi har frister
knyttet til klagebehandlingen i
skatte-saken.
I arbeidet med å vurdere fremtidig organisering av LBA/LBF opprettet vi en mulighet på hjemmesiden (Forumet) slik at vi kunne få
gode innspill fra andelseiere og
medlemmer. Vi fikk noen få, men
dessverre ble tonen og innholdet i
enkelte innlegg slik at styret besluttet å stenge forumet for denne
debatten. Løsningen er utviklet, så
vi kan ta det i bruk igjen ved senere
anledninger.
Det praktfulle klubbhuset vi når
har på Tangen bør bli en god
bidragsyter til et godt miljø, enten
man har båtplass i Bukta eller på

Tangen. Alle medlemmer av LBF
(som jo også omfatter alle andelseiere) er like velkomne til å ta
huset i bruk.
Til slutt litt om administrasjonen. Dessverre ble begge ansatte
ved kontoret sykemeldt i november
– av helt ulike årsaker. Heldigvis
har Jørn Aspeli tatt et vikariat som
daglig leder, og Roger Rossow hjelper til med datasystemer og annet.
Vi regner derfor med å holde «skuta
over vann» til de faste ansatte er tilbake.
For å unngå spekulasjoner: Både
vår daglige leder Stein, og medarbeider på kontoret, Siri, nærmer
seg pensjonsalder.
Styret har begynt å se på situasjonen på litt lengre sikt, i godt samarbeid med Stein og Siri, og ønsker
ryddige prosesser både knyttet til
pensjonering og nye ansettelser. Vi
vil tilstrebe åpenhet rundt prosessene, og i den grad vi finner det
nødvendig, benytte ekstern ekspertise i evt. ansettelsesprosesser. Disse
prosessene vil for øvrig gå videre i
styret som skal velges på årsmøtet
15/3-16.
I skrivende stund står desember
for døren, måneden der solen
«snur». For en del markerer det
starten på en ny båtsesong og
ønskelisten til jul inneholder kanskje noe som vil gjøre båtlivet enda
litt bedre.

Vi ønsker alle lykke til med
forberedelse både til
julefeiringen og
båtsesongen 2016!
LBA v/Jostein

NYTT FRA
ADMINISTRASJONEN
På grunn av sykdom kommer det dessverre
ingen informasjon fra administrasjonen.

Vi ønsker de god bedring og en
riktig God Jul!

DETTE KAN BLI MYE DYRERE
Venstre og Kristelig Folkeparti stimulerer ikke
til maritimt friluftsliv- KrF og V foreslår bortfall av avgiftsfritak for diesel til båt i statsbudsjettet for 2016. De går enda lenger med å foreslå generelle økninger i prisen.
Dette gjør de for å skaffe penger til økte offentlige
utgifter. For båtfolket betyr dette 2,33 kr. pluss moms
= 3 kr. dyrere båt diesel pr. liter. Det er en økning på
hele 30 %. Magasinet Båtliv har beregnet merkostnaden for båtfolket til 28 millioner.

2015 var friluftslivets år i Norge
En viktig del av norsk friluftsliv er det det maritime
friluftsliv. Halvparten av den norske befolkning er på
sjøen hvert år. Maritimt friluftsliv er landets 5. største
fritidsaktivitet. Verdien for folkehelse og rekreasjon
er enorm. Særlig i alle landets kystkommuner og
rundt Mjøsa. Bare på Norges største innsjø finnes
mer enn 10.000 fritidsbåter som benyttes av omlag
50.000 mennesker til naturopplevelse, frihetsfølelse
og fiske.

FRA
VAKTMESTEREN
HEI!
Vi er nå klare til å ta imot vinteren. De fleste båtene er
nå fjernet fra bryggene som ikke bobles, men det er
forsatt noen igjen som vi nå kommer til å purre opp.
Det er forsatt noen som har skjøter og overganger på
skjøteledninger. Det er som før ikke tillatt.
Håper alle kan få dette i orden i løpet av kort tid.
Husk og ikke la kabel krysse brygga da vil den gå i
fresen.
Det er ikke lett å se når det kommer snø.
Det er forsatt noen som ikke har plater under støttene, fint om dere får orden på dette.
Vi er nå ferdig med det som skal gjøres rundt klubbhuset i år. Resten av kantstein og asfaltering blir gjort
til våren.
Lysstolper som er montert rundt klubbhuset vil bli
koblet til i år.
På bommen ut til Tangen er det nå montert en
hovedbryter der man kan slå av og på strømmen hvis
den går i stå.
Det er en hengelås på bryteren med samme kode
som til vakttårnet.
Det er også lagt inn en varmekabel i kortleseren for
å ungå at den fryser.
Så får vi håpe på en fin vinter.

Ønsker alle en god jul og et godt nytt år.
Mvh Kjetil

Båtlivsundersøkelsen av 2012 bekrefter:
Det finnes 750.000 fritidsbåter i Norge. Hver fjerde
husstand har fritidsbåt. Vi legger igjen omlag 7 milliarder i verdiskapning og 2 milliarder i moms/avgifter
direkte til statskassen. Hva får båtfolket tilbake? Ikke
særlig mye. Tar vi også rekreasjonsverdi og folkehelsegevinst i betraktning, er det ganske utrolig at to av
våre seriøse partier foreslår en avgiftsskjerpelse som
beskrevet over. Man burde gjort det stikk motsatte og
verdsatt arbeidet som de frivillige og allmennyttige
båtforeningene driver i sitt lokalmiljø. Men nei da,
nå skal båtfolket betale enda mer. Dette vil redusere
muligheten for folk flest til å delta i maritimt friluftsliv da det blir betydelig dyrere å utøve.

Hvilke konsekvenser vil det ha at dieselavgiften øker?
Dieselprisen kan øke med hele 30 %. Konsekvensen
vil være at båten brukes mindre og folkehelsegevinsten reduseres. Er det slik V og KrF vil ha det? Kanskje
er det mangel på innsikt i problemstillingen som får
disse partier til å fremsette slike uheldige forslag?
Kanskje deltar de ikke i det maritime friluftsliv? Det
er synd, så fantastisk som det er. Det er lov å håpe på
at de kommer på bedre tanker enn å flå store deler av
befolkningen, som velger å feriere i Norge istedenfor
å reise med forurensende fly til utlandet. Skjønne det
den som vil, mens båtfolket fortviler over hvordan
skaffe penger til dyrere diesel. Den er jo mer enn dyr
nok.
Artikkel av Geir Giæver

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET LBF 24. NOVEMBER 2015
Årsmøtet ble åpnet av leder Hans Magnus Kleppa
kl. 19.40 på Oslofjordmuseet i Vollen.
Det var ca. 80 medlemmer tilstedet.
Valg av ordstyrer
Kjell Erik johnsen ble valgt, og ledet møtet på en
ryddig og stødig måte.
Godkjennelse av innkallingen
Det kom innspill fra salen om at det ikke var annonsert 14 dager siden i forveien om en ønsket endring av
vedtektene (Sak 7), som krevet i vedtektene. Det ble
enighet blant medlemmene om at dette årsmøtet
kunne avvike fra vedtektene slik at Sak 7 kunne
behandles på dette årsmøtet. Innkallingen ble så
enstemmig godkjent.
Valg av referent
Kevin J. Tuttle ble valgt til referent for årsmøtet.
Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen.
Jørn Viggen og Ole Sandbø ble valgt til å underskrive
protokollen.

Fastsettelse av kontingent og styrekompensasjon (ingen endring)
Uendret kontingent og styrekompensasjon ble
enstemmig godkjent.

Styrets forslag til årsmøte om endring av
vedtektene fra avvikende regnskapsår til
kalenderår
Kommentar fra salen om at det i vedtektene er en feil
henvisning i §10, der det henvises til §7 i stedet for §8.
Det ble enstemmig godkjenning for å endre vedtektene fra avvikende regnskapsår til kalenderår, og at årsmøtet må avholdes senest innen mars etterfølgende
året, samt at feil-henvisningen i vedtektene §10 rettes.

Innkomne forslag
Det var ingen innkomne forslag.

Valg
Ordstyrer gjennomgikk valgkomitéens forslag.
Det var ingen benkeforslag og valgkomitéens forslag
ble deretter enstemmig godkjent.

Styrets årsberetning leses opp av ordstyrer

Styret i LBF for perioden 2015 / 2016:

Årsberetningen ble lest opp av ordstyrer, og det kom to
kommentarer.

Styreleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem
Revisor
Revisor

Hans Magnus Kleppa
Kjell Erik Johnsen
Tor Erwin Vetland
Iacob Bjørnebye
Tor Edvardsen
Kevin J. Tuttle
Jørn Viggen
Tore Strid
Hilde Lange

valgt
valgt
valgt
valgt
valgt
vagt
vagt
valgt
valgt

Valgkomité
Valgkomité
Valgkomité

Johan Wilhelm Winsnes
Jon Fjeldstad
Jan Asle Høgmo

valgt
valgt
valgt

Valgkomitéen er med feil navn på side 4. Riktig
navn til medlemmene i valgkomitéen står på side 14,
dvs. Jon Fjeldstad, Johan Wilhelm Winsnes og Jan
Høgmo.
Byggeprosjektleder ba om at første ledd i siste setning på side 4 endres til «Da medlemsbygget ikke er
ferdig,…». Årsberetningen ble så enstemmig godkjent.

Regnskap og budsjett for 2016
Kasserer og styremedlem Kjell Erik Johnsen gikk
gjennom regnskapet og budsjettforslaget for 2016
post for post, samt balanse. Det kom flere kommentarer fra salen:
Gjeld for utgifter til kontorleie er ført feil. Dette
rettes
Budsjett er feil med oppført «ikke fakturert kontorhold». Dette fjernes fra budsjettet.
Budsjett er satt opp til 31. okt. 2016, men Styret
håper at årsmøtet vil godkjenne endring i budsjettåret,
slik at budsjettet vil gå til 31.12.2016. Dette endres
avhengig av utfallet av årsmøtets godkjenning av
Sak 7.
Regnskap og budsjett for 2016 godkjennes av årsmøtet forutsatt at regnskap rettes (40.000,-), Sak 7
godkjennes av årsmøtet, og at revisor gjøres oppmerksom på feilen i den fremlagte regnskapet.

Styreleder Hans Magnus Kleppa takket av Øyvind
Bakken, som gikk av etter mange år i styret.
Møtet ble hevet ca. kl. 21.
Jørn Viggen (sign.)

Ole Sandbø (sign.)

Asker 08.12.2015
Kevin J. Tuttle (referent)

(Red. anm.)
Årsberetning, regnskap og budsjett blir lagt ut på nettsiden
vår. Gå inn på «Min side». Kontakt med administrasjonen,
p.g.a av sykdom, bruk e-post. Praktiske spørsmål - kontakt
vaktmesteren.

KUN 41 MEDLEMMER ER
REGISTRERT
VI GJENTAR:
BLI GRASROTMEDLEM
DU OGSÅ!
KR 9 554,95 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

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
OG ALLE MEDLEMMER

GOD JUL!

DRAMATISK
ØKNING I
ASSISTANSEANROP

Drastisk økning av
assistanse anrop
til Norske kystradiostasjoner i 2015.

BRANNTILLØP
I BÅT VED
HOLMEN
FJORDHOTELL

Brannvesenet rykket
ut til Holmen
Fjordhotell i Asker,
der ble meldt om
brann i en båt

REDNINGSSKØYTE: Båten fikk
raskt hjelp fra både brannbåten
og redningsskøyta. (Foto: Kim
van der Linden)

Her er en detaljert oversikt over assistansetype
og involverte fartøytyper..

Sommermånedene i
år var dessverre ikke
like varme som fjorårets og da er det
naturlig å tro at aktiviteten på sjøen
vil være noe mindre,
men for
Kystradiostasjonene
var det tvert imot med
en økning på ca. 42 % ifht
AN= passasjerfartøy/offshore installasjoner. FI=fiskefartøy, LY=lyst2014. Hos Tjøme kystrafartøy. YR=yrkesfartøy. Tyder det store antallet for Motor/gear på at
dio var økningen på
man ikke tar vedlikehold og service på alvor?
antall assistanser hele
51 % ifht august 2014 og vi hadde nesten 4000 som foretok radiosjekk mot våre
stasjoner i juni, juli og august.
2015 2014
Juni
730
577
Juli
1191 1047
August 954
403
SUM 2875 2027
Og, har du ikke VHF ombord? Bruk vinteren til å ta SRC/VHK-sertifikat. Det er den
eneste sikre kommunikasjonsmetoden til sjøs.

Båten, en Bayliner fra
1988, befant seg ute på
sjøen, og brannvesenet
sendte brannbåter.
– Jeg kjørte fra
Leangbukta og skulle ta
båten til Holmen Slipp
for service, sier eieren av
båten.

Ikke langt fra Holmen
Slipp ble det imidlertid
en brå stopp på turen.
Temperaturen steg
raskt, og plutselig kom
det røyk opp fra motoren,
sier Asker-mannen, som
forteller at røyken ga seg
da han stanset motoren.

Fritidsbåt
– Ingen personer er rapportert skadet, sier politiets operasjonsleder Per-

Ivar Iversen, som opplyser at branntilløpet førte
til mye røyk.
Ifølge Budstikkas
reporter på stedet lå båten
seg ca. 200 meter utenfor
hotellets brygge.
Redningsselskapet
sendte én redningsskøyte
til stedet.
- BUDSTIKKA -

ASKER
MARINA
Et fire
etasjes
båtopplag til
30 millioner
kroner i
Leangbukta er
godkjent av
Askers
politikere!

I sin redegjøring for
saken innledet rådmann Lars Bjerke med
en solid porsjon skepsis til planen.
– De store volumene vil
medføre en markant
endring av landskapsrommet innerst i
Leangbukta, skriver han –
før han går over til gevinstene:
– Prosjektet innebærer
mindre transportarbeid.
Båtopplaget og det planlagte verkstedet blir praktisk for båteierne i
Leangbukta. Og prosjektet kan styrke næringsvirksomheten i området,
mener Bjerke.
Med de siste utvidelsene er båthavnen i
Leangbukta på 14 mål.
Det totalt utbygde gulvarealet vil bli på omtrent
3.500 kvadratmeter.

Adskilte bygg
Planen til Asker Marina
AS som er utarbeidet av
Logg arkitekter, innebærer to adskilte bygg.
Det største, båtopplaget, blir liggende nærmest
land på Tangen, mens det
noe lavere bygget for
verkstedet, kontorene og
servicefunksjonene er lagt
lenger ut på Tangen.
Prosjektet kommunestyret godkjente tirsdag er
et fire etasjes båtlagringslokale innerst i bukten
samt et noe mindre verksted lenger ut på Tangen
som kan romme offentlige toaletter, kontor,
utsalg og serveringstilbud. Dette passer godt til
den påbegynte kyststien
påpeker Bjerke.

Kritisk naturvern
Naturvernforbundet i
Asker var svært kritiske til
planen. De mener de
«myke» brukerne av sjøen
fortrenges for mer motorisert trafikk, økning av
bil- og båttrafikk. Større
båtopplag fører til mer
kjemikalie-bruk og forurensning i sjøen i et
område med lite vannutskifting. To så store
industribygg i området vil
ødelegge estetikken, sier
de.
Forbundet er skuffet
over rådmannens ensidige fremstilling uten kritiske kommentarer til
klima- og miljøpåvirkningen.
Til det svarer rådmann
Bjerke at tiltaket åpner
ikke for ny aktivitet, men
bedrer forholdene for
dagens næringsvirksomhet. Han mener også at
de to byggene passer inn i
miljøet med næringsbygg
som ligger der fra før.
Fylkesmannen og fylkeskommunen hadde
bare små innsigelser som
kunne innarbeides i planen. Planen ble enstemmig vedtatt i kommunestyret.
Vi regner med å
begynne i høsten 2015 og
at alt skal stå ferdig høsten 2016. Med alle de
ulike tilbudene vil det
koste rundt 30 millioner
kroner, sier leder for
Asker Marina, Henning
Hexeberg.
- BUDSTIKKA -

REDNINGSVESTEN HAR
REDDET LIV
SIDEN
SEILERE OG
REDNINGSMENN FESTET
KORKBELTER
RUNDT LIVET
FOR OVER 150
ÅR SIDEN

SISTE NYTT:
Denne breiflabben ble
dratt opp innerst i
Leangbukta på Tangen
i helgen. Antatt vekt
50-60 kg med sylskarpe tenner.

I en mørk desember
skjer det ikke så mye
på den maritime
siden. Ta deg derfor
tid til å lese litt om
redningsvestens
historie.
Allerede 800 år før vår
tidsregning skal kong
Assur-nasir-Pal av Assyria
ha brukt oppblåsbare
blærer av dyrehud for å
krysse vollgraver. Det første flyteplagget som minnet om en vest, kan sannsynligvis spores tilbake til
enkelt sammensatte blokker av tre eller kork som
ble brukt av norske sjømenn. Den første «korkjakken» ble patentert av
Dr John Wilkinson i
1765. I boka Seaman’s
Preservation from
Shipwreck, Diseases, and
Other Calamities
Incident to Mariners,
beskriver han fordelene
ved oppfinnelsen.

Titanic-vestene tok liv
Forløperen til den
moderne redningsvesten
ble utviklet av kaptein
Ward i 1854 for livredderne i Royal National
Lifeboat Institution
(RNLI) − det engelske
redningsselskapet.
Redningsmennene brukte
korkvestene for å beskytte
seg mot vær og vind, og i
tilfelle skipsforlis. Kork
ble brukt i mange år
framover. Da Titanic forliste i 1912, skal livves-

tene, som var i kork dekket av hvitt lerret, ha tatt
mange liv. De harde vestene gjorde at folk brakk
nakken da de landet i
vannet etter å ha hoppet
fra store høyder.

Flyteplagg redder
fire liv
Walter Korneliussen var
på fisketur sammen med
sønnen (12) og to av
hans kamerater da bensintanken eksploderte.
Walter rakk å ringe kona
for å varsle, og ba guttene
hoppe over bord. To av
guttene hadde på seg flytedresser, den tredje redningsvest. Selv røsket
Walter tak i redningsvesten og kastet den i sjøen
før han hoppet etter. Etter
30 minutter i 12 grader
kaldt hav, kom Walters
onkel til unnsetning.
– Heldigvis hadde vi
flytevester. Uten redningsvester hadde det
ikke gått bra. Dette tøvet
om at man ikke skal ha
flytevest på seg, er noen
macho-greier som bare er
tull. Man bør ha redningsvest på seg hele
tiden, på samme måte
som bilbelte. Du trenger
det kanskje bare den ene
gangen − men det kan
redde liv. Det vet jeg, fortalte Korneliussen til
avisa Nordlys en uke
senere.

Vesten «May West»
De første vestene i
mykere materiale ble
blant annet tatt i bruk av
Redningsselskapets skøytemannskaper. Kapok er
et vegetabilsk fibermateriale med luftceller, og
dette ble standardfyllet
fra rundt 1900. Det neste
steget i redningsvestens
historie tilegnes to amerikanerne. Peter Markus fra
Minnesota patenterte en
oppblåsbar livvest allerede i 1928. Han var glad i
å fiske og merket seg at
mange druknet fordi de
ikke ville bruke store og
klumpete korkvester som
hindret bevegelse.
Markus tok utgangspunkt
i en herrevest og laget en
av gummiert materiale,
med knyting foran. For å
blåse opp vesten, måtte
man dra i to snorer som
var festet til små patroner
med flytende karbondioksid.
En annen versjon av
historien forteller at
Andrew Toti fra
California var bare 16 år
da han i 1931 fant opp
vesten som etter hvert
fikk kallenavnet «May
West», på grunn av sin
«yppige» form i oppblåst
tilstand! Idéen skal ha
blitt til fordi moren var
redd for at han skulle
falle ut av båten og
drukne. Den første vesten

var fylt med fuglefjær, men
var så klumpete at han
bestemte seg for å fylle den
med luft. Denne vesten
besto av to kamre i gummi,
som kunne blåses opp ved
hjelp av munnstykker.
Uansett oppfinner, fattet i
hvert fall det amerikanske
militæret interesse for oppfinnelsen og fikk endret
vestfargen til skarp gul.
Da luftskipet USS
«Macon» styrtet i sjøen i
1035, omkom bare to av 76
mennesker om bord, takket være nye, oppblåsbare
redningsvester og redningsflåter. Få år senere
kunne også en rekke soldater takke «May West» for at
de berget livet under andre
verdenskrig.

Vest reddet 16-åring
Båtvante Kim Kjærvik var
på vei fra Berg til Tromsø
sentrum da han oppdaget
at det begynte å komme
røyk fra påhengsmotoren.
Da han skulle sjekke hva
som var feil, fikk han overbalanse og falt over bord.
Den oppblåsbare redningsvesten løste seg ut da Kim
traff vannet, men panikken
grep ham, og han tenker at
han ikke ville dø. Etter 1015 minutter oppdaget han
fløyta på vesten og begynte
å blåse. Skipper Kjetil
Hansen på fôrbåten «Safir»
hørte lyden helt inn i
salongen. Styrmannen så
en båt 200 meter foran
båten, og etter hvert også
en mann i sjøen. De to gikk
i en gummibåt og fikk
plukket opp 16-åringen.
Kim er overlykkelig for at
han alltid bruker redningsvest på sjøen.
– Den redder liv. Det vet
jeg nå, fortalte han avisa «I
Tromsø».

Mann i redningsvest og
hund blir reddet
En mann i 40-årene var på
fisketur en tidlig søndagsmorgen, da en overraskende brottsjø kastet både
ham og hunden over bord.
Etter en stund så folk på
land at en båt et godt
stykke ut på sjøen gikk i
ring. Da redningsskøyta
«Inge Steensland» kom til
unnsetning, var en kajakkpadler allerede på plass og
holdt tak i mannen. Etter
halvannen time i vannet
var havaristen kraftig nedkjølt.
– Han har vært både veldig heldig og fornuftig.
Redningsvesten og observante folk på land reddet
trolig livet hans, forteller
skipsfører Magnar Opdal.

Påbud
Syntetisk skum ble oppfunnet på 1950-tallet.
Snart var de første seilervestene og redningsvestene
i butikkene fylt med skum,
og mangt et barn har vært
beskyttet på sjøen med
slike store, oransje vester. I
dag er det vanligste materialet i disse vesttypene PE
og PVC − skum med en
lukket cellestruktur. I
Norge ble det fart på vestsalget i 1995, da påbudet
om å ha flyteplagg til alle
om bord trådde i kraft. Det
første påbudet om redningsvest i båt stammer
trolig fra Jacob Christian
Abelsted, som på vegne av
Rivierhavnens baatforening i Oslo skrev kappseilingsreglement i 1875:
«Enhver Baad må være forsynet med Redningsbøie
for hver av Mandskaberne,
i Mangel heraf bliver
Baaden tilbagevist.»
Automatisk oppblås-

bare redningsvester ble
mer og mer vanlige utover
90-tallet, og stadig bedre å
ha på. I dag er disse de vanligste å se på sjøen, og stadig flere − også menn – tar
dem på.

Flytevest og redningsvest
Vekt, størrelse, bekledning
og flyteplaggets utforming
påvirker hvordan det oppfører seg i vann. Les bruksanvisningen nøye og test
den ut i vannet. En vests
flyteevne måles i Newton
(N), en betegnelse på oppdrift. Vi skiller mellom tre
typer vester:
- Flytevest (50 N) er
uten krage. Hodet har
ingen støtte, og flytestilingen er loddrett.
- Redningsvest med
krage (100 N) hjelper en
bevisstløs person å holde
hodet over vannet.
Oppblåsbare vester (150
N - 275 N) er utformet som
jakker, vester eller «pølsevester» som festes over
skuldrene eller rundt halsen. De gir en mer oppreist
stilling i vannet og egner
seg best for større barn og
voksne som kan svømme.
Hva syntes du om denne vesten
fra 1893?

