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Er dette en båt, eller....!?

Følg debatten for eller i mot
på side 6

OM
SOMMEREN
KASTER VI
ANKER OG
DRAR TIL
SJØS

Og med kunnskap om
lover og regler, kommer
alle trygt på land igjen.
Sommeren er best i båt.
Bare spør alle dem som
nyter livet på sjøen i disse
dager. Det er rundt 800 000
småbåter i Norge – inkludert kanoer og kajakker.
155 000 av dem er registrert i Redningsselskapets småbåtregister.
Også for Redningsselskapet er sommeren ekstra
travel. Jo flere båter det er
på sjøen, jo flere er det som
trenger assistanse.
Som regel er det forholdsvis ufarlige ting som
skjer. Man kan få tau i propellen eller vann i drivstoffet. Men vi må ikke glemme
at selv ganske uskyldige feil
og skader kan få store konsekvenser på sjøen. Det er
noe annet å få motorstopp
midt ute på fjorden enn
langs landeveien.

Høyere fart
Hvordan står det til med
sjømannskapet blant norske fritidsskippere? Ganske
så bra, ifølge de som tar
pulsen på båtlivet. Hovedinntrykket er at båtfolket er
flinke og har kunnskapen
og kompetansen som er
nødvendig på sjøen. Men
trafikkbildet er i endring.
Det blir stadig flere båter
med større motor. I dag har
nær seks av ti farkoster i
Småbåtregisteret en motor
på over 50 hestekrefter. Og
når farten øker, må båtføreren håndtere utfordringer
som krever en annen type
kunnskap og kompetanse
enn ved dorgefart. Derfor
må båtførernes kompetanse styrkes ytterligere..
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Sikker til sjøs
Som båtfører må du forholde deg til en rekke lover
og regler. Hensikten med
dem er å gjøre livet på
sjøen så sikkert og trygt
som mulig for deg og
andre. Og enten du er gammel sjøulk eller kanskje
skal stå bak roret for første
gang, er det smart å sette
seg godt inn i både sjøvetsregler og lovverk. I tillegg er
det viktig å ha kunnskap
om kart og sjømerker.

Her er noe av det viktigste du må vite om lov og
vett på sjøen:
Trenger jeg båtførerbevis?
Ja, hvis du er født etter 1.
januar 1980 og skal føre en
båt som er 8–15 meter lang
og har en motor på mer
enn 25 hestekrefter. Er du
født før 1980, kan du føre
båter opptil 15 meter uten
båtførerbevis.
Innføringen av obligatorisk båtførerbevis har bidratt til økt sikkerhet. Og vi
anbefaler at også folk i
aldersgruppen 40+ avlegger
Båtførerprøven. På den
måten vil de gjøre sjøen
tryggere for seg selv og
omgivelsene.

Når kan jeg ta båtførerbevis?
Du kan ta teorien når du er
14 år. Men du må vente
med å avlegge
Båtførerprøven til du fyller
16. Barn kan, som andre
uten Båtførerbevis, føre
båter som er inntil åtte
meter og har en motor på
maks ti hester.

Hva er promillegrensen
på sjøen?
Loven tillater en promille
på maks 0,8. – Men standpunkt er at du skal være
edru når du fører en båt.

Når må jeg bruke
flytevest?
I båter opptil åtte meter må
alle som er om bord ha på
seg vest/flyteplagg når de er
utendørs og båten er i fart.
Utendørs betyr utenfor fast
lukket overbygning som er
en del av båtens konstruksjon. Sitter du under en
kalesje, regnes det som
utendørs. I tillegg skal fører
av båter på 8–24 meter forsikre seg om at alle som er
om bord har lett tilgang til
egnet flyteutstyr.
– Vårt inntrykk er at stadig flere bruker flyteutstyr
når de er i båt. I så måte
fungerer vestpåbudet som
kom i 2015 godt. Vi er sikker på at det i løpet av noen
få år vil være like naturlig å
bruke flytevest om bord i
båt som setebelte i bil,
kommenterer Andersen.

Må hunder bruke
flyteutstyr?
Nei, loven gjelder kun for
tobente. Hunder er i
utgangspunktet gode
svømmere, mange hundeeiere er opptatt av kjæledeggens sikkerhet og utstyrer den med flyteutstyr. Det
gir økt sikkerhet hvis uhellet er ute midtfjords.
Flyteseler for hunder har
dessuten håndtak på ryggen, slik at det er lettere å
fiske dyret opp av vannet.
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Sommeren er godt i gang, og omsider så kom også en
smule sommervarme til våre trakter. Og med varmen så
kommer også lysten til å nyte sjølivet og å være ute i friluft.
Da passer det bra at vi har fått på plass bord og stoler på
takterrassen på vårt flotte klubbhus.
Takterrassen er til fri benyttelse for medlemmer, unntatt
når det er lukkede selskap i klubbhuset. På samme måte
som for bruk av toalettene så må man ha nøkkelkort for å
komme inn på takterrassen. Vi håper takterrassen blir flittig brukt og vi er godt fornøyd med at vi nå har et nydelig
samlingssted med flott utsikt hvor alle kan komme og kose
seg med medbragt mat/drikke, eller bare komme og treffe
kjente og slå av en prat.
15.juni ble det som kjent avholdt ekstraordinært årsmøte og der ble avtalen mellom LBA og LBF enstemmig
godkjent. Det er vi glade for og vi ser nå fram til et godt og
konstruktivt samarbeid mellom LBA og LBF under merkevarenavnet Leangbukten Båtforening.
Etter at vi de siste årene har fått en mer og mer oppegående og aktiv webside så ser vi at LeangNytt etter hvert
begynner å bli moden for avslutning. Vi har derfor besluttet at dette året er det siste året LeangNytt gis ut. Antagelig
vil det komme ut ett nummer til, i høst. Men deretter vil
alle store og små nyheter/artikler legges direkte ut på websiden vår. Vi har hatt et utmerket medlemsorgan i
Leangnytt gjennom drøye 30 år, men nå er altså tiden
kommet for at LeangNytt pensjoneres.
Som sagt, sommeren er godt i gang og mange har allerede startet ferie. Jeg vil benytte anledningen til å ønske
alle lesere en fortsatt god båtsommer og en riktig god ferie,
enten den tilbringes til sjøs eller til lands.

FORTSATT GOD SOMMER!

NYTT FRA
SERVICEKONTORET
"Hav og himmel kinn mot
kinn.
Motortøff og sønnavind.
Måkereir og terneskrik.
Hvite hus i hver en vik."
Inger Hagerup beskriver årstiden på en vakker og visuell
måte. Det er nesten så jeg kjenner smaken i munnen av blåskjell og hvitvin mens jeg leser.
Hennes ord inneholder gode
minner fra tidligere års båtturer
og er ladet med forventning til
ukene som nå ligger foran oss.
For meg finnes det ingenting
bedre enn sommeren i Norge.
Mye har skjedd så langt
dette året
Kanskje viktigst av alt er grunnlaget som ble lagt av medlemmene i LBA og LBF på årsmøtene for et enda bedre og tettere
samarbeid enn før. Utad fremstår vi som en samlet enhet:
Leangbukten Båtforening.
Bak kulissene fordeler vi
ansvarsområder og aktiviteter
mellom de to på en mer forutsigbar og strømlinjeformet måte
enn tidligere. Vi på
Servicekontoret nyter den gode
stemningen og det tydelige
mandatet fra både LBA og LBF
for vårt videre arbeid. Jeg tar hat-

ten av for begge styrene som har
jobbet hardt gjennom våren for
å få gode avtaler og oppdaterte
vedtekter på plass.
Et av våre mål er å være tidlig
ute med planlegging. Det er lite
tilfredsstillende når man f.eks.
får vite for sent at man ikke har
fått båtplass, og så er det for sent
å finne et alternativ. Medaljens
bakside er at man allerede nå før
sommeren har kommet i gang
må bestille vinteropplag for
neste vinter. Fordelen er at man
vet i god tid om man har fått
plass og vi kan sikre at ingen
plasser blir stående ubrukte.
Driften av 1250 båtplasser
innebærer mye logistikk
M.h.t fordeling, utleie, vedlikehold, økonomi og forefallende
medlemsservice. Ofte blir det
for lite tid igjen til prosjekter
innen videreutvikling av havnen
vår. Allikevel har vi mange saker
vi ønsker å ta tak i. Jeg har snakket om å invitere medlemmer til
idédugnader der vi fritt kan
tenke de store tankene og
komme frem til de gode løsningene. Det ser jeg frem til å
komme i gang med over sommeren. Vi har medlemmer med
kompetanse innenfor det meste
og det bør ikke være noen utfordring vi ikke sammen kan løse.
Mange benytter våre nettsider
Det gleder meg at mange ser ut
til å benytte våre nettsider,
www.leangbukten.no, aktivt.
Både «Min Side» og de andre
sidene inneholder mye nyttig
informasjon om havnen og ditt
medlemskap. I tillegg har vår
Facebook-side, «Leangbuktens
Skråe Bredd», snart fått 500
medlemmer og det gleder meg
at det brukes som et forum der
man kan ta opp det man har på
hjertet eller få hjelp og råd av
andre medlemmer.

Leie av «Storsalen»
Stadig flere medlemmer benytter tilbudet om å leie «Storsalen»
her i klubbhuset på Tangen til
sine private selskaper. Vi har
hatt jubileer, bryllupsfeiringer,
konfirmasjoner, bursdager og
andre feiringer med stor suksess.
I tillegg til selskapslokalet nede
har vi nå takterrassen som på
godværsdager er et fantastisk
sted for å samles før man går
ned til middag. Er du interessert
i å leie selskapslokalet kan du
reservere en ledig dato ved å
logge deg inn og gå til
«Klubbhuset».
Jeg ser frem til en innholdsrik
høst og til det videre arbeidet i
landets beste havn og båtforening!
Og som alltid: Har du noe på
hjertet eller er det noe vi på
Servicekontoret kan hjelpe deg
med, ikke nøl med å ta kontakt.

Vi ses på brygga og fortsatt
god sommer!

VOLLEN
MARINESENTER
LANSERTE BIG WASH
SKROGVASKER

NYTT FRA
VAKTMESTEREN
Hei
Dette er siste uke som vi har serviceløft på Tangen, så fra neste uke er det
fritt fram med parkering .
Det har ikke vært båter på land i helgene siden midten av juni , og parkering har stort sett gått greit .
Vi er nå i gang med å bytte ut noen av
de gamle utriggerne i Bukta .
Etter ferien skal vi i gang med å skifte
ut noen fenderstokker og da kan det
hende at noen må flytte båtene til en
annen plass for en kort periode, men
dette vil vi komme tilbake til, og de
som blir berørt får beskjed.
Er det noe som ikke virker eller som
er defekt er det bare å ta kontakt .Det vil
stort sett være noen til sted og vi er tilgjengeli på telefon.

Jeg vil ønske alle en god sommer .

Mvh Kjetil

Vollen Marinesenter lanserte Big Wash
Skrogvasker for båt opp til 54 fot ovenfor et stort publikum, sammen med
initiativtaker, leverandører og med
ordfører Lene Conradi i Asker
Kommune til stede.
Dette er et Grønn Marina miljøprosjektprosjekt med formål om å tilby et
100% miljøvennlig alternativ til miljøskadelig bunnstoff. Prosjektet er støttet av Miljødirektoratet. Anlegget fjerner enkelt uønsket groe på skroget i
løpet av 15 minutter på alle typer båter
opp til 54 fot.
Et grønnere alternativ til skraping,
sliping og påføring av bunnstoff hvert
år.
Nå finnes det et alternativ som kan
erstatte båtens bunnstoff. Det er utviklet et miljøvennlig epoxy belegg som
kan påføres båten som gir en glatt og
hard overflate, der groen ikke får noe
skikkelig feste.
Denne nye bunnbehandlingen gir
følgende besparelser:
• Kun en behandling i båtens levetid
• (Framtidig båtpuss utgår)
• Vanntett (Unngår økt skrogvekt og
økt drivstofforbruk)
• Markedets laveste friksjon (Gir økt
fart og drivstoffbesparelser)
• Korrosjon- og plastbeskyttende
• 100% miljøvennlig
• Kombinasjon av skrogvasker og miljøvennlig behandling sikrer miljøet og
reduserer båteierens kostnader.

Offisiell åpning av ordfører i Asker Lene Conradi

Vi trenger ikke vannscotere, eller - fritt frem for vannscootere?
Vi har klippet og limt de heftige debattinnleggene i pressen. Debatten er sterk og frontene steile.

Regjeringen besluttet 18.
mai at vannscooter heretter kan brukes på lik
linje med båt.
Da forslaget var ute på høring,
gikk Bærum kommune, som flertallet av norske kommuner, imot. Det
samme gjorde politiet, natur- og
friluftslivsorganisasjonene og reiselivet.
Dagens regelverk er restriktivt.
Det er forbudt å kjøre nærmere
land enn 400 meter. En oppheving
av denne regelen gjør det farligere
for andre brukere langs kysten.
Du kan ikke ta med passasjerer
på vannscooter. Det er ren lek med
høy fart og støy. Deres raske og
uforutsigelige kjøremønster gir økt
risiko for andre som padlere, seilere
og badende.
Økt risiko burde alene være god
nok grunn til å beholde dagens
regelverk. Sjøen skal være for alle.
Da blir det helt feil at en gruppe tar
seg til rette slik vannscooterne gjør.
Kysten har et rikt fugle- og dyreliv, med viktige hekke- og yngleplasser. Forskning viser at vannscooterkjøring virker negativt på
dyrelivet gjennom støy og bevegelse.
Vannscootere har vært tillatt i
Norge i tre år, og ulovlig kjøring har
flere steder blitt et stort problem. Vi
trenger en strengere håndheving av
reglene og tiltak som begrenser de
negative konsekvensene, ikke at
regelverket fjernes. De nye reglene
kan føre til mer vannscootertrafikk.
Det er beklagelig at regjeringen
har opphevet forskriften på tross av
alle høringsuttalelsene imot. Det er
også påfallende at det kommer nå
rett før sommeren, slik at kommunene vanskelig får utarbeidet nytt
regelverk.
Dette er ikke en demokratisk
prosess. Igjen opplever vi at regje-

ringen fatter beslutning mot flertallets ønsker, og skyver ansvaret over
på kommunene.
— Frislippet av vannscootere i den norske skjærgården er vel den mest
unødvendige og ødeleggende regelendring som miljøminister Vidar Helgesen har vært
ansvarlig for.
Vannscooterkjøring har ingen
nytteverdi utenom ren forlystelse
for den som fører kjøretøyet.
En slik egoisme kan vi som dyrebeskyttelse ikke støtte. Tenk på
hvilke plager, forurensing og frykt
som støyen, utslippene og bevegelsene fra disse kjøretøyene medfører for sårbart dyreliv som hekkende sjøfugl og fisk som yngler.
Og ikke minst for folk flest som
søker til skjærgården for hvile og
rekreasjon.
Nei, miljøminister Helgesen fortjener ikke sin tittel.
Vannscooterkjøring har ingen ting
med miljø å gjøre.
Når ikke regjeringen tar ansvar,
ber vi om at Bærum kommune gjør
det.

Fritt frem for
vannscootere

- Mye er rett og slett latterlig, som om de ser en
sak å være motstander av og så
hopper de på saken og skriver om
noe de ikke vet noe om, som de får
noe fame av.
Det er heller aldri snakk om alle
båtulykkene som har vært bare i år,
med kjøring på land, på grunn, på
staker, kjøring i høy fart og så
videre i båter fra små rib-er til store
cabincruisere.
Hvor er da snakket om fugler,
kajakk, støy, fart og uansvarlig kjø-

ring av ungdom? Old news? Eller er
det bare ikke fame i det?
En vannscooter er en flott turmaskin med plass til tre personer på
de største (passasjerer kalles det).
Fart og støy er på langt nær som
hos store båter.
Som eksempel så jeg nylig en båt
med 75 knop toppfart fra to
påhengere med 600 hester. Den
bråkte dobbelt så mye som en
vannscooter, som i sammenligning
blir beskjeden på alle måter.
Vannscootere står også lavere på
ulykkeslisten. Når folk snakker om
vannscootere, er det klart og tydelig
at mange ikke vet noe om dem og
hvordan de fungerer.
Reglene bør selvsagt være de
samme, og forandring av regler bør
gjelde for alle – ikke bare at man
går løs kun på vannscootere.
De som engasjerer seg, bør lære
litt om hva de snakker om og
undersøke før de uttaler seg.
De som engasjerer seg, bør lære
litt om hva de snakker om og
undersøke før de uttaler seg.
ATM

Forskjell på vannscootere og andre
fritidsbåter med
motor
- I hele mitt 67-årige liv har jeg feriert hver sommer på vår hytte med
strandtomt her sørpå, og har hatt
gleden av å observere alle slags farkoster på sjøen kjøre forbi hytta;
store som små, med stor eller liten
fart, målrettet eller lekende, med
både ansvarsfull og uvettig kjøring.
Men aldri har vi hørt/sett slikt
utrolig irriterende støyende, farlig
kjøremønster, som da vi nær vår
brygge observerte vannscootere,
som akselererte, bråsvingte, bråstoppet, ruste seg opp og med alt-

for stor fart kjørte rundt et fredet
fugleskjær.
De unge sjøfarende lot til å
være inne i en farlig rus-/kickboble, som sikkert for dem var
utrolig spennende.
Og det var det vitterlig for oss
også, men iblandet stor frykt.
Scooterne synes i tillegg å være
svært tunge, slik at en kollisjon
med badende, padlere, seilbåter
eller andre båter måtte bli katastrofalt.
Heldigvis tok de fornuften
fangen, men ikke før de ble fortalt
at det var forbudt å ha slik fart
nærmere enn 400 meter.
Så derfor håper vi at denne
regelen blir beholdt, også i Asker.
Jeg har sett mange vannscootere på sjøen. Flere er målrettede
og holder jevn kurs, men de fleste
har for stor fart, og det er helt
tydelig at det er spesielt attraktivt,
spennende og morsomt for
mange å leke en farlig lek med
disse farkostene.
AKB, Nesbru

Til dem som er imot
vannscooter på
grunn av bråk, fart
og uvettig bruk:
- Hvordan brukes fjordene og
havet? Jo, båtlivet er vel ikke til
bry for de samme stemmene.

Hvor mange ulykker har vi sett
opp gjennom årene? Har dette
noe med forbud eller ikke å gjøre?
Nei!
Uvettig kjøring er dessverre noe
man ser for mye av, men å forby er
feigt og galt.
Det er jo personen som fører
kjøretøyet, det er noe galt med, og
ikke vannscooteren i seg selv.
Hvorfor må alle tas under en
kam?
Er det forbudt med bil? Nei ...
Hvor mange dødsulykker og uvettig kjøring har vi ikke her?
Er det forbudt med båt, firhjuling og motorsykler? Nei, og bra
er det.
Bruk hodet og ikke baken, vi
må da vel for pokker kunne nyte
sjøen alle sammen uten at surpomper og useriøst forbudsgnål
skal høres om og om igjen.
Ta dem som ikke følger regler
og lover på sjøen, og la andre få ta
del i friheten og moroa.
RRR. Kjører av vannscooter

Et problem på fjell
og vidde er snescooterne
- Tilsvarende problem
på sjøen er vannscooterne. Hvis vi
hadde hatt et operativt politi også
på fjorden så hadde problemet
med stor fart muligens vært mindre. Men fasit er at ukontrollert
ferdsel på fjorden rammer de

myke trafikanter (svømmere, padlere, småbåtbrukere, småbåtseilere etc), og «Per Nyrik» i stor fart
med stor hekkbølge er et problem
! Når omfangsrike Erna iverksetter
liberale tilstander så rammer dette
nettopp de svakeste gruppene !
Personlig har jeg sluttet å padle
kajakk på fjorden da hurtiggående
farkoster med stor hekkbølge er et
utrivelig problem. Min oppfatning er at fjorden er ødelagt, og
våre politikere bidrar i fullt mon!
RK

VANNSCOOTERFORSKRIFTEN
1. juli 2013 trådte en
egen forskrift for bruk
av vannscooter og lignende kjøretøy i kraft. Denne myknet på
totalforbudet som hadde vært
tidligere.
Forskriften forbyr kjøring i et
belte på 400 meter fra land, i verneområder og i belter på 400
meter ut fra disse.Kjøring i vassdrag og innsjøer under to kvadratkilometer er forbudt. I større innsjøer er det forbud mot kjøring i
et belte på 500 meter fra land.
Transportkjøring gjennom forbudssoner for å komme til de tillatte områdene er lov, og skal
hovedsakelig skje i farled.
Verneområder er uansett ikke lov
å kjøre gjennom.Fartsgrensen for
transportkjøring i forbudssonene
er fem knop.
150 meter fra land kan små
båter kjøre i 15 knop.
Kilde: Lovdata

FART: Dette bildet ble tatt fra Lilleøya mot
Sarbuvollen. Fartsgrensen i området er fem
knop. Forskriften som regulerer bruk av
vannscootere kan bli opphevet i løpet av
sommeren. Foto: ODD OLUFSEN

SAMARBEIDSAVTALE

BÅTFOLKET SKAL TA
PLASTEN MED HJEM

mellom Leangbukten Båtforenings Andelslag SA, org. nr. 971 262 338 (LBA) ogLeangbukten
Båtforening, org. nr. 890 909 922 (LBF), sammen benevnt Partene.

1. Bakgrunn

2. LBF

6. Offentlig dialog

LBF ble etablert 4. mars 1980
gjennom sammenslåing av
Leangen båtforening og Vettre båtforening. LBF inngikk 11. februar
1981 en leieavtale for Bukta med
Asker kommune. Avtalen gjaldt
landområde for parkering og en tilhørende forpliktelse til å ‘sette ut i
livet de utbyggingsplaner som blir
vedtatt for området’.
Til å forestå utbygging og drift av
småbåthavnen etablerte medlemmer i LBF den 17. juni 1981 LBA.
LBA fikk gjennom stiftelsesvilkårene i oppdrag å forvalte avtalen
med kommunen på vegne av LBF.
Forholdet mellom LBF og LBA
har vært basert på at de to enhetene
har hatt forskjellige formål og at
det kun skulle være LBF medlemmer som får anledning til å erverve
og benytte båtplassene i LBA.
Eneretten som LBF medlemmene
har er nedfelt i LBA sine vedtekter
og LBF sin medlemsliste har utgjort
ansiennitetslisten.
Medlemmene i LBA har stått for
kostnader til opparbeidelse og drift
av de nåværende bryggeanleggene.
LBF har gitt bidrag til forskjellige
prosjekter og investeringer.
19. desember 2006 inngikk
Asker kommune, etter anmodning
fra LBF, ny 25 års leieavtale for
Bukta med LBA.
25. juni 2008 inngikk Asker
kommune en avtale med LBA som
gav LBA rett til å disponere kommunens 70% av utbyggingen på
Tangen.
Partene erkjenner at organisasjonenes virksomhet og regelverkene
som regulerer organisasjonene krever ryddighet og god styring og at
tiden er kommet for å avtale-regulere samarbeidet mellom LBF og
LBA slik at ansvar, forpliktelser og
rettigheter tydeliggjøres.

LBF er en forening som er åpen for
alle. Foreningens formål skal blant
annet være å vedlikeholde medlemsregister med ansiennitetsrekkefølge.
Foreningens virksomhet kan
omfatte aktiviteter som ikke naturlig hører inn under LBAs drift av
båthavnen.
Foreningens virksomhet kan
ikke omfatte kommersiell virksomhet eller aktiviteter som ikke er i
samsvar med retningslinjer, regler
eller planer gitt av Asker kommune.
For øvrig henvises til paragraf 2 i
LBFs gjeldende vedtekter.
Medlemskap i LBF er en betingelse for erverv av andeler i LBA og
for å benytte LBAs anlegg og tjenester.

All dialog partenes tillitsvalgte og
ansatte har med myndigheter,
interesse-organisasjoner og naboer
i Leangbukten skal gå gjennom
Administrasjonen.
Administrasjonen skal ha ansvaret for websider og web brukerportal til bruk for begge organisasjoner.

3. Styret i LBF
Vedtektene i LBF skal bestemme at
styret skal bestå av et antall styremedlemmer som er et partall og at
inntil halvparten av disse skal
nomineres av LBAs styre.
Valgkomiteen i LBF bør søke etter
minst ett styremedlem som ikke er
andelseier.
Videre skal vedtektene
bestemme at styrets leder skal velges blant alle styremedlemmene på
årsmøtet.

4. Felles styremøter
For å sikre best mulig kommunikasjon mellom partene skal det
avholdes minimum to (2) felles
styremøter per år.

5. Administrasjon
LBA skal ha en Administrasjon som
skal utføre administrative oppgaver
for LBF. Administrasjonen skal
være hovedkontaktpunktet for brukere av havn og øvrige tjenester.

7. Kollektivt medlemskap i LBF
LBF medlemmer som har ervervet
en andel i LBA blir kollektivt medlemmer i LBF så lenge de har andelen. Det enkelte medlem beholder
sitt medlemsnummer i LBF og får
et nytt ansiennitetsnummer i LBA.
8. Rettigheter til merkevaren
«Leangbukten Båtforening»
Partene har rett og plikt til å
bruke merkevaren og logo så lenge
denne avtalen gjelder.

9. Økonomiske forhold
LBA og LBF har hvert sitt regnskap.
LBA svarer for medlemskontingenten i LBF på vegne av andelshaverne.
LBF betaler en avtalt årlig pris for
de administrative tjenester som
LBA utfører for LBF.
Leieavtalen av 28. november
2014 for Medlemsbygget opprettholdes.
LBF har ikke anledning til å søke
offentlig støtte uten etter samtykke
fra LBA.

10. Varighet
Avtalen gjelder inntil en av partene
gjennom to årsmøter vedtar å si
den opp. Da gjelder oppsigelsestid
på tolv (12) måneder. Dersom en
av partene vedtar vedtekter på sitt
årsmøte som er i konflikt med
denne avtalen er det oppsigelsesgrunn med oppsigelsestid på seks
(6) måneder.
11. Endringer i Partenes status

eller forhold mellom Partene
Partene kan ikke overdra denne avtalen uten skriftlig godkjennelse fra den
annen part.
Dersom en av Partene oppløses,
fusjoneres eller endrer status på annen
måte skal den annen part på fritt grunnlag velge hvorvidt avtalen skal opprettholdes.

12. Forbehold
En forutsetning for denne avtalen er at
den godkjennes i årsmøtene til både
LBA og LBF, som begge deretter er bundet til å endre sine vedtekter i henhold
til dette.
Denne avtale er utferdiget i to eksemplarer, den 29. mai 2017.
For LBA
Anne-Karin Bjerkestrand
Styreleder LBA
For LBA
Hans Jøregen Landstad
Styreleder LBF
Referat fra medlemmøtet 15. juni finner
du på :
https://leangbukten.no/Portals/0/LBF/
Årsmøter/Årsmøte%202017/20170615%20LBF%20E

Oppmerksomheten rundt plastforurensning i havet har eksplodert de
siste månedene. Nå inviterer
Norboat – Båtbransjeforbundet i
Norge hele båtbransjen og båtfolket
til en nasjonal kampanje for å hindre at plast havner på sjøen. - Det
handler ikke om å rydde, det viktige
er at vi slutter å kaste, sier Leif
Bergaas i Norboat.
- Båtfolket er den største brukeren av kysten vår, og i de kommende
vår- og sommermånedene strømmer hundretusenvis av oss ut på
sjøen. Vi er mange og vi kan både
gjøre stor nytte, men også stor
skade. Derfor oppfordrer vi nå alle
båtprodusenter, båtforeninger og
båtfolket til å dele informasjon om
at plasten skal hjem, sier Leif
Bergaas, daglig leder i Norboat –
Båtbransjeforbundet i Norge.
Det finnes rundt 800.000 fritidsbåter i Norge, og hvert år selges det
rundt 13.000 nye båter. Gjennom
en målrettet informasjonskampanje
ønsker Norboat at sine bransjemedlemmer oppfordrer nye og gamle
båteiere til å ta med seg plasten
hjem når de har vært på sjøen.
- Veldig mange initiativ handler
om å rydde opp plasten. Dette er et
viktig og riktig fokus, men det handler vel så mye om å få til en endring
og gi folk kunnskap slik at de ikke
kaster. I tillegg til å være skadelig for
vår helse er plast i ferd med å forsøple og ødelegge en av verdens flotteste kystlinjer, samt ødelegge det
marine livet. Dette haster og vi vil
gjøre det vi kan for å få båtfolket
med oss, sier Leif Bergaas.
Norboat vil gjennomføre informasjonsaktiviteter overfor både
besøkende og båtprodusenter på
messen Sjøen for alle som arrangeres i Lillestrøm 22.-26. mars, og på
messer senere i år. Her vil de møte
ti-tusenvis av mennesker. Videre vil
organisasjonen spre informasjon og
materiell til båtforhandlere og båtprodsenter over hele landet.

