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Fra 2012 har vi en meget bra rampe
ytterst på Tangen, vi har en kai å løfte de
litt større båtene ved og vi har servicebygg
der vedlikehold kan skje uten å måtte ty til
en flytebrygge innerst i bukta.
Ca. 1250 båtplasser er totalen nå, og
denne imponerende forandringen fra
«båter uten egen opptaksmulighet» i 2011
til et bortimot komplett tilbud med
klubbhus i 2016 har skjedd ved at ca. 500
av Leangbukten Båtforenings medlemmer
fra 2009 frem mot 2012, betalte inn titalls
millioner kroner for at andelslaget vårt
skulle kunne realisere «nye» Tangen.

Sommeren 2012 ble så disse ca. 500 medlemmene formelt også andelshavere i
andelslaget vårt. Det er verdt å merke seg
den delen av historien, også for de drøyt
700 tidligere andelshaverne som faktisk
ikke har betalt en krone for det Tangen har
tilført oss alle før vi begynte på klubbhuset…
Jeg har også hørt noe kritikk av de som
leier ut sine plasser, for at de ikke selv bruker dem. Det er mange årsaker til at
andelshavere ikke bruker sine plasser –
noen har f.eks. bobil noen år – men uansett er det slik at uten «de» 25% som ikke
bruker sin egen plass, ville f.eks. Tangen
ikke vært fullfinansiert og kunne da ikke
ha blitt realisert. 25% av Tangen utgjorde
bortimot 20 millioner kroner! Dessuten,
de ledige plassene er faktisk det som gjør
det mulig for de som kun er medlem i foreningen, å teste ut forholdene hos oss, for
så å bestemme seg for om de skal bli
andelshaver etter hvert. Det er altså drøyt
300 som kun er medlem i foreningen,
som får anledning til å ha en mye lavere
terskel for tilgang hos oss og den fritidsaktiviteten vi kan bidra med, enn om de
skulle ha måttet gå rett på å bli andelshavere. Det er en meget god måte å få nye
andelshavere på!
Fra våren 2009 via den lenge planlagte
åpningen 02.mai.2012 til våren 2013
hadde jeg selv jobben med å være prosjektleder (innleid som sådan av andelslaget, til dels med permisjon fra egen jobb)
for planlegging og realiseringen av selve
Tangen-utbyggingen. Med hele 275m (i
50m bredde) ut over skjæret som hadde
forårsaket så mange grunnstøtinger i alle
år, fikk vi tilført bortimot 14 mål nytt
areal. Men tross det, og rampe, kai og servicebygg, er det likevel realiseringen av
klubbhuset 2014-16 som er kronen på
verket, og som binder oss mest sammen,
det nye og det gamle, og også LBF og LBA
slik jeg ser det.
Det er nemlig klubbhuset som absolutt
alle 1250 andelshavere nå betaler i fellesskap – og med vesentlige beløp fra de
øvrige ca. 1000 medlemmene i
Leangbukten Båtforening (LBF) som av
den ene eller andre grunnen er uten en
andel i andelslaget (LBA). Hele dette bygget tas nemlig «over driften» uten innskudd av noen art fra noen enkeltperson,
men ved hjelp av banklån. Over de neste

ca. 20 årene skal LBF iht. skriftlig
kontrakt bidra med ca. 4 millioner
kroner og LBA med enda litt mer
for å betale ned bygget. Det tilkommer alltid en del beløp som
må til for å ta det i bruk, diverse
inventar, etc. Dette fordeler vi
«broderlig». Jeg hørte nylig en klok
mann si at om noen år vil alle syntes bygget var billig! Da lo jeg
godt… men det kan faktisk
stemme! Makan til bygg, med
unik beliggenhet… og bra etterspørsel allerede.
Uansett er det klubbhuset som
gir oss alle et sted å «parkere hjerte
og sjel» for all vår virksomhet i et
enda mer bindende samarbeid om
fellesskapet for båtforeningen og
andelslaget som sådan.
Kommunen og Fylkesmannen tillot heldigvis at vi fikk bygge ytterst
ved vannkanten, og etter at dette
bygget har bølget frem og tilbake
de siste årene i årsmøter og annet
før oppstart, vil jeg nevne noen
navn som har vært helt sentrale i å
realisere det frem til åpningen.
Terje Fossnes og Trygve Pedersen
har stått for flest timers innsats,
imponerende dag inn og dag ut så
langt det har latt seg gjøre i et stadig mer krevende prosjekt pga.
vesentlig forsinkelse og budsjettutfordringer – men vi må heller ikke
glemme gruppelederen Morten
Erichsens store og helt vesentlige
innsats. Det har vært «tøffe tak» på
flere plan, men ingen er dratt inn i
dyre juridiske feider med noen når
vi nå står som «herre i eget hus»,
slik tilfellet ble med Hvile Havn.
(Det kostet oss alle ca. 1,5 millioner kroner.) Jeg vet godt at flere
enn klubbhuskomiteen har
bidratt, men av flere som har loset
dette frem til realisering vil jeg i
frykt for å glemme noen i en lang
liste… ikke nevne andre her og nå
enn Jostein Torp, Kjetil Knutsen og
Kjell Erik Johnsen.
I tillegg har LBA-styrets bidrag,
tidligere ledet av Ingar Brauti og
nå av Jostein Torp, vært helt avgjørende for å få kommunale vedtak
og så fremdrift & realisering. Jeg

må også få nevne LBF-styret som
hostet opp de nødvendige ekstra
drøye 3 millionener kroner for å
komme i mål med det opprinnnelige budsjettet! Jeg regner med at
Jostein har egne ord å si i denne
utgaven av LeangNytt om mye av
det som resulterte i at Askers ordfører Lene Conradi formelt kunne
åpne det nye klubbhuset fredag
17.juni kl.15-16, bare noen timer
før det braket løs med en heidundrendes vellykket kombinert
åpning og sommerfest for
påmeldte medlemmer.
Styret i Leangbukten
Båtforening hadde håpet på noen
flere påmeldte – og vi har fått høre
fra flere at det var for lite annonsering og utsendelse av info i forkant
(men datoen sto faktisk i forrige
LeangNytts leder i april, det ble
sendt ut egen mail i mai til alle
adresser registrert, og det har stått
på alle bryggeportene i uksevis) –
men aftenen den 17.juni var det i
alle fall 120 betalende medlemmer som hadde fått plass i sin
kalender til å melde seg på festen.
For første gang benyttet vi der vår
nye samarbeidspartner Dønn
Ærlig Catering til et eget arrangement, i det nye klubbhuset. De
kom høyt anbefalt til oss fra flere
hold, og Leangbuk-ten
Båtforening har i 2016 inngått en
fremtidsrettet kontrakt for å
utvikle ulike konsepter sammen,
til våre medlemmers beste.
Konseptet «picnickurver» kan
allerede bestilles via hjemmesidene om en vil ha med det på båtturen f.eks. etter en lang dag på
jobb, og hvem vet hva vi kan få til
på takterrassen? Kanskje medlemmene kan ta seg en bedre middag
før, etter eller uavhengig av en båttur, med øl eller vin til? Dessuten
er det flere medlemmer som har
benyttet dem (med 5% rabatt) til
sine arrangement i storstuen i
klubbhuset, med kun gode
tilbakemeldinger etterpå. En ting
er sikkert, maken til god mat servert på åpningsfesten skal en lete
lenge etter! Jon Fjeldstad var «fest-

general», og
med hjelp fra
noen andre
velvillige
bidragsytere
kunne han
huke av det
ene punktet etter det andre på
sjekklisten for et vellykket arrangement. Dere vet hvem dere er – vel
blåst alle sammen!
Mens selve storstuen i klubbhuset allerede også har vist seg mer
populær enn forventet til private
fester medlemmene har for å markere diverse runde bursdager, konfirmasjoner og t.o.m. ett bryllup,
har den fra Påske til forsommeren
også vært utgangpunkt for 5 tilbud
om «kurs og foredrag». 2 enkelt
kvelder var helt gratis, mens de
øvrige krevde en mindre egenandel – noen strekker seg over flere
dager og inkluderer båt for praksis! Til høsten skal vi se om det er
like god eller enda bedre etterspørsel etter mer av dette, dog for vintermånedene. Båtførerbevis har vi
også vært i dialog med Asker
Seilforening (ASF) om å kunne
tilby, og da muligens som et samarbeid da ASF har lokaler som er
godkjent for selve eksamen. Det
kan sikkert også våre bli, men det
har også en verdi å samarbeide
med andre «lokale krefter» enn
bare de kommersielle…
Her var det mye positivt å melde
tilbake om, og jeg håper alle medlemmene verdsetter arbeidet som
utføres av både styret i LBF og LBA,
for at vår virksomhet skal fremstå
så proff som den gjør, med alt vi
nå har av fasiliteter og tilbud for
fremtiden. Det er dog administrasjonen som skal være «navet» i alle
tilbudene. Da vil jeg nevne at vår
alles kjære Siri Kristiansen dessverre går i pensjon fra juli av, og
dessverre har Stein Hessen hatt en
lengre periode sykmeldt og således begynt å forberede seg på det
samme. Således har vi en midlertidig daglig leder i Jørn Aspeli, som
med god hjelp av Roger Rossow
fører administrasjonen stødig
Fortsettelse på
neste side

videre. Det er nå en viktig ansettelsesprosess som dermed står foran oss, og
da alle de ovenstående har vært ansatt i
LBA, har LBA-styret tatt tak i å ansette de
nye som skal overta «permanent».
Nå er det slik at mye hos oss i vår virksomhet organisatorisk sett har gått på
«gammel vane», og tiden er blitt overmoden for å ta tak i en del formålstjenlige forandringer.
Jeg henviser således til egen artikkel i
dette LeangNytt, som heter «Veien fremover kan ikke vente lenger»
– og i lys av forestående ansettelsesprosess tillater jeg meg å sitere noen få ord
fra den i 2015 fremlagte meget viktige
«DIF-rapporten» for all vår virksomhet:
SITAT:
«Alle arbeidsoppgaver som naturlig
kan settes bort eller kjøpes som tjenester av LBA settes bort til LBF. Dette kan
være oppgaver som:
• Drift og vedlikehold av brygger, grøntareal og fellesområder, herunder sommer og vintervedlikehold.
• Drift og oppdateringer av hjemmesider og medlemsregister.
• Drift av eventuell dieseltank.
• Drift / utleie av medlemsbygg /
klubbhus.
Dette vil innebære overføring av
ansatte fra LBA til LBF.»
SITAT SLUTT
Husk nå at det faktisk er ditt ansvar
som medlem i Leangbukten
Båtforening og evt. som andelshaver i
andelsaget å holde begge styrene til
ansvar for arbeidet som utføres, både på
godt og vondt…

Med ønsker om en riktig god sommer
i år også!

«VEIEN FREMOVER KAN IKKE
VENTE LENGER»

N

å som klubbhuset er
loset i havn og kun mindre praktiske utfordringer gjenstår der, er det noen
tema som seiler opp som de
gjenværende viktigste i tiden for
vår virksomhet:
Valg av fremtidsrettet organiseringsmodell for all vår virksomhet. Dette skulle en tro allerede nesten var i mål pga.
DIF-gruppens solide arbeid med
oppgaven for LBF og LBA-styrene fra høsten 2013 til våren
2015, da den enstemmige konklusjonen ble lagt frem.
Å forsøke komme unna den
«kommersielle» betegnelsen
LBA SA har hos Skatt Øst, som
derved utløser full skatteplikt,
selv om vi egentlig ønsker å sees
på som alle andre «ikke kommersielle» båtforeninger (tross
SA-betegnelsen hos oss).
Ansettelse av nytt personal på
adminkontoret, i alle fall en daglig leder i fast stilling
Det har gått opp for meg at
alle disse tre prioriterte sakene
sannsynligvis har en tilnærmet
felles løsning!
Jeg tillater meg å sitere lederen
i LeangNytt november 2009,
skrevet av daværende styreleder i
Leangbukten Båtforening (LBF),
Jon Gussgård, etter årsmøtet det
året:
«Som nevnt i årsberetningen til
årsmøtet følger styret godt med i
løpende prosjekter i
Andelslagets regi.»
Jeg har som nåværende styreleder for LBF-styret, vært bekymret en stund over manglende villighet til å se på videreføringen
av det 1. punktet over. Det er et
meget viktig stykke arbeid
omtalt som DIF-rapporten, etter
at arbeidsgruppen la frem sin
anbefaling. Tvert imot, i 2015
ble DIF-rapporten «inntil videre
satt til side» av daværende LBA-

styre den ene gangen saken
skulle behandles på et LBA-styremøte i fjor, og mine forsøk i år
overfor styreleder i LBA til å
hente saken frem igjen har til nå
vært forgjeves.
Heldigvis finnes det nå et
nyvalgt LBA-styre fra mars, med
flere nye tillitsvalgte, og jeg har
store forventninger om at det nå
kan bli fremskritt i stedet for å gå
i gamle spor.
Faktum er at ansettelse av ny
daglig leder til administrasjonen
i disse dager, setter dette på spissen. Det er tilsynelatende av
gammel vane at det nå er iverksatt ansettelse av daglig leder i
LBA. Det virker helt unødvendig
å ansette vedkommende i LBA,
all den tid det er LBF som må
skyves frem for å være i tråd med
tiden, og for å kunne betale riktig mengde skatt for alle andelshavere, «med glede», i stedet for
store unødige beløp fordi vår
«ikke kommersielle» virksomhet
har rotet seg bort i en «kommersiell» SA-innpakning.
Jeg skriver nå litt om dette i
LeangNytt, da det til syvende og
sist er andelshaverne og medlemmene som skal holde de to
respektive styrer til ansvar, og
således er det viktig at alle
andelshavere i LBA og øvrige
medlemmer i LBF er klar over litt
historie, og en vei fremover som
etter mitt og mange andres velvurderte skjønn vil spare alle
andelshavere og medlemmer for
en hel del utgifter via vår virksomhet.
Dessuten finnes en nabo her i
Asker kommune, som allerede
har vist vei, i noen år nå! Vi
behøver altså ikke finne opp noe
«nytt», vi må bare se på hvordan
andre i vår situasjon håndterer
sin identiske situasjon – og derved kan vi spare mellom en halv
og en hel million kroner i kon-

sulent/advokatutgifter i nærmeste
fremtid. (Det er av LBA totalt satt av
kr.850,000 til konsulenthonorar,
bare i 2016, for å hovedsakelig
kunne dekke inn «kampen» mot
Skatt Øst. Ikke rart vi raskt blir fattige, og at LBA-styret for å skaffe
midler har vedtatt å inndra de 2%
justering som tidligere er utbetalt
til de som leier ut sine plasser – selv
om det er mindre enn gjeldende
inflasjon i Norge. På sikt er ikke det
bra, for det skaper mer usikkerhet
hos potensielle andelshavere som
vurderer om de vil «betale inn» for
en andel i andelslaget.)
Nettopp på merkedagen 17.juni
i år da klubbhuset ble offisielt
åpnet av ordfører Lene Conradi, er
det faktisk eksakt 35 år siden LBF
dannet LBA. Da var det også pga. et
prosjekt, nemlig en utbygging for å
øke antall flytebrygger i «bukta».
De som skulle skyte inn penger i
virksomheten da, fikk en adskilt
sikkerhet for sine innskudd via
nydannede LBA. Det er utarbeidet
gode finurlige vedtekter for å sikre
LBAs tilknytning til LBF, men for de
som fortsatt tenker at ren foreningsdrift er risikabelt også anno
2016, er den sikkerheten mer enn
godt nok ivaretatt med DIF-gruppens anbefaling. LBA forblir nemlig et SA, men med minimal aktivitet slik at det ikke finnes
overskudd å beskatte. Å få unntak
for eiendomsbeskatningen av
Tangen-landet i den situasjonen,
burde være mye enklere, og mer
troverdig. Kanskje bare en velforberedt samtale på kontoret til Skatt
Øst, for å skissere kopieringen av
en annen aktør i Asker med akkurat
samme utgangspunkt er nok for å
komme til enighet?
Det er svært mange år siden LBA
fikk eget virksomhetsnummer,
men et par ganger har selve betegnelsen på andelslaget måttet
endres. Myndighetene bestemte på
nittitallet at betegnelsen Andelslag
(«AL») skulle fjernes, og LBA ble et
«BA», altså Begrenset Ansvar, mens
man i 2008 sendte ut brev om at
alle BA måtte velge noe nytt da BA

skulle bort. I januar 2012 kom så
purringen til daværende LBA-styre,
der man pga. null respons, ble truet
med å strykes(!) i Brønnøysundregisteret dersom man ikke innen
31.12.12 hadde valgt noe annet.
Det ble i praksis i Norge gitt dispensasjon langt inn i 2013, men av
ca. 6000 BA-virksomheter i Norge,
var kun noen få båtforeninger –
eller båtforeningers andelslag, som
i vårt tilfelle. Brevet fra myndighetene var nok mest myntet på de
andre virksomhetene, som advokater, agenturer, legekontorer, etc –
f.eks. er selv COOP et SA – men
siste avsnitt i brevet (i etterkant kritisert fra flere hold) om at SA
(Samvirke) sannsynligvis var det
mest nærliggende for alle BA, ble
skjebnesvangert for vårt andelslag.
I full fart ble det 2012 planlagt
ekstraordinært årsmøte på høsten
etter årsmøtet i mars, da det kreves
2 årsmøter for å endre andelslagets
type registrering – og dessverre
uten noen nærmere utredning av
alternativer gikk LBA fra å være et
BA til et SA. Det som er leit med
det, er at SA er tiltenkt for «kommersiell virksomhet», som f.eks.
nevnte advokater, etc – og ikke for
båtforeninger som driftes som
«ikke kommersielle» etter selvkost
prinsipper, etc. Hvordan kunne det
skje? Forretningsadvokater ble jo
kontaktet for å se på dette… Men,
som det sies, om en går til en forretningsadvokat, får man en forretningsløsning, selv om vi i realiteten
drifter til selvkost uten forretningsmessig overskuddsformål.
Selvkost er vi dessuten kontraktsmessig pålagt av Asker kommune –
som er den «lokale premissgiveren»
for vår virksomhet. Men også myndighetene på nasjonalt nivå har
lagt opp en kjøreplan for båtforeninger som drifter som LBA – men
ikke er et SA. Selv om andelslaget er
båtforeningens andelslag gjennom
de nøye utarbeidede vedtektene,
etc., så er heldigvis selve (båt-)foreningen vår ikke et SA, men derimot som de aller fleste båtforeninger i Norge, registrert som en

frivillig organisasjon.
Nå har Skatt Øst valgt ut LBA
som en virksomhet (som vi andelshavere eier) som forsøker lure seg
unna å betale sin skatt... Alle forsøk
fra velmenende revisorer og advokater i 2015, tross justering av LBAvedtektene og omgjøring av regnskapet for de foregående årene
siden LBA ble et SA, har ikke hjulpet. LBAs revisor gjennom mange
år ble byttet ut, og dette krevde ekstraordinært årsmøte i 2015. Skatt
Øst har dessverre likevel ikke
endret mening ift. om §32 kan legges til grunn for LBAs virksomhet
som skattefri. Til slutt kreves da en
avgjørelse i rettssystemet, om en
ikke kommer til enighet – men det
er sjelden et godt signal at en bytter
revisor fordi vedkommende ikke er
villig til å gå god for de endringene
LBA har bedt om.
Selv om vi faktisk skulle vinne
frem mot Skatt Øst nå, er det usikkert hvor lenge et fritak fra beskatning iht. §32 vil gjelde, da en
senere saksbehandler hos Skatt Øst
kan starte samme prosess mot LBA
et hvilket som helst år. Og som vi
vet, det koster å hyre advokater for
å sloss for saken.
Dette minner meg litt vel mye
om saken mot Hvile Havn. Vi fikk
da «medhold» i en instans, om
hvor delelinjen gikk på vannet
innerst i Leangbukta, men Hvile
Havn hadde likevel ikke gjort noe
galt iht. et par dyre runder i rettssystemet, da Asker kommune hadde
gitt tillatelser for det de anla av
brygger. Således, i stedet for å
presse på i kommunen for å få de
til å ta ansvar for sine selvmotsigende tillatelser, endte vi opp med
hele regningen for advokater på
begge sider av tvisten. Vi som
andelshavere betalte ca. 1,5 millioner kroner for det som i utgangspunktet kun skulle gi ca. ett dusin
nye båtplasser hos LBA på en sidebrygge vi først måtte anskaffe.
Det øyeblikket LBA-styret gikk til
advokater for å løse den saken, var
det sannsynligvis allerede et tapsprosjekt…
Fortsettelse på
neste side

Nå er vi litt der igjen, med saken
mot Skatt Øst. Litt deja’vu…
Det er myndighetene i ethvert
moderne land som legger premissene for all lovlig virksomhet, og
moderne samfunn deler all virksomhet inn i 3 kategorier.
Government, Business, Civil
Society – på norsk blir vel det
omtrent Regjering,
Forretningsvirksomhet, Sivilt samfunn. Vår fritidsvirksomhet tilhører
den siste kategorien – oftest bare
kalt «den 3. kategorien». Dette er
altså en felles internasjonal inndeling, og ICNPO (International
Classifications of Non-Profit
Organizations) styrer hva myndighetene via Brønnøysund tillater
registrert i vårt norske
Frivillighetsregister, der LBF er
registrert.
I 2013 fikk mitt styre for Leangbukten Båtforening, med støtte fra
(et delt) styre for andelslaget, omsider nedsatt en arbeidsgruppe
(«DIF») som skulle se på Den
Ideelle Fremtid for all vår virksomhet. Arbeidsgruppen besto av to
personer fra LBF-styret, og to fra
LBA-styret. For at denne skulle være
helt fristilt og hevet over potensiell
kritikk om forhåndsbestemte oppfatninger trakk jeg meg fra den, og i
de påfølgende ca. 18 månedene
jobbet de ufortrødent videre.
Arbeidsgruppen brukte penger, tid,
og ikke minst advokater og andre
kilder for å kvalitetssikre alt de
skulle dekke, foruten sin egen
sunne fornuft. Navnet Den Ideelle
Fremtid gir ganske førende krav til
kvalitet, og med tanke på at et slikt
arbeid ikke var utført tidligere, var
resultatet svært viktig. Arbeidet og
ikke minst kunnskapen førte deltagerne sammen, og i 2015 ble en
enstemmig anbefaling lagt frem for
begge styrene i en rapport med
diverse vedlegg.
Jeg tillater meg å sitere noen få,
men helt vesentlige ord fra rapporten:
SITAT:
«• Alle arbeidsoppgaver som naturlig kan settes bort eller kjøpes som

tjenester av LBA settes bort til LBF.
Dette kan være oppgaver som:
• Drift og vedlikehold av brygger,
grøntareal og fellesområder, herunder sommer og vintervedlikehold.
• Drift og oppdateringer av hjemmesider og medlemsregister.
• Drift av eventuell dieseltank.
• Drift / utleie av medlemsbygg /
klubbhus.
Dette vil innebære overføring av
ansatte fra LBA til LBF.»
SITAT SLUTT
Alt dette ligger komplett på
hjemmesidene våre, men i stedet
for å bli behandlet i andelslagets
styre, har anbefalingen blitt lagt til
side med begrunnelsen av at nå er
det et enda viktigere arbeide som
skal utføres – kampen mot Skatt
Øst!
Nå er det slik, at det finnes andre
veier å gå, som ikke vil koste slike
store summer som er avsatt, og
som faktisk også vil lede til minimal eller null skatt, selv om LBA er
og forblir et SA.
Vår nabo Asker Seilforening, har
akkurat det samme utgangspunktet
som oss. De har et andelslag (som
de kaller Bryggelaget) som er et SA.
De eier sine installasjoner på vann
og på land i den SA-registrerte
delen av sin virksomhet. Og så har
de en forening (som heter Asker
Seilforening) som er registrert som
frivillig organisasjon, og som også
er mottaker av midler via momskompensasjonsordningen slik
hundrevis av andre båtforeninger i
Norge er. Det er tatt flere telefoner
til ASF for å få forståelse av deres
drift – og for å sitere en på styret
driver nå Bryggelaget med reinspikka vedlikehold, og tildeling av
plasser. Foreningen drifter alt
annet, og all administrasjon er
organisert under foreningen. Slik
har det ikke alltid vært – de har
også hatt noen «sterke personligheter» som har forsøkt å løsrive
andelslaget fra foreningen, men de
er nå satt på sidelinjen. Også det er
litt som et «deja’vu» - vi har akkurat
samme situasjon hos oss, men vi

har ikke kommet like langt i å organisere oss for fremtiden. Skatt Øst
har ikke problem med at ASF er
skattefri i sin modell – som også
må bli vår. Og dette skatteproblemet visste ikke engang DIF-gruppen om da konkluderte og laget sin
anbefaling, men det er en bonus at
anbefalingen står sin prøve også i
dette.
Det kan virke litt underlig at vår
virksomhet, som i utgangspunktet
har med fritidsbruk av båt å gjøre,
skal ha noe med slike samfunnsmodeller å gjøre – men det er tilfelle. Vi representerer en motvekt til
helt kommersielle interesser. Ved
vår virksomhet er det ikke slik at
«de rike blir rikere», som er et overhengende problem i verden i dag –
fordi de fattige og middelklassen
(som er de aller fleste av oss i et
moderne samfunn) da blir fattigere! Det er ingen spøk for våre
myndigheter, og derfor ønsker de å
støtte opp om virksomheter av vår
type. Så får vi skylde oss selv for at
vi lot andelslaget bli et SA, men det
er det svært komplisert å gjøre om
på og best å la ligge, fordi faktum er
at andre båtforeninger som også
har SA eller t.o.m. eier AS (aksjeselskap) virksomheter, likevel har
klart å få aksept for at det er foreningens formål som er styrende
hos Lotteri og Stiftelsestilsynet for
den kvalifiserende delen av regnskapet.
Løsningen til bl.a. ASF er altså å
ikke dytte en SA-virksomhet foran
seg, slik vi av gammel vane enda
gjør. Administrasjonen må ligge
under foreningen – og det er jo helt
naturlig, med de langt over 2000
medlemmene som foreningen har,
mens andelslaget har omtrent like
mange over 1000 andelshavere.
I dag leier LBF administrasjonskapasitet av LBA, mens det logiske
nå er å gjøre det omvendt. Det
beste er at brukerne våre ikke behøver merke noen forskjell, bortsett
fra at vi vil få litt bedre økonomi og
derfor sannsynligvis kan senke eller
holde igjen prisene på noen tjenester. Det vil alltid være slik at vi som

eier en andel via LBA, i felleskap egentlig har det siste ordet – foreningen eier
ikke noe land eller brygger, og skulle
foreningen finne på noe «rart», vil
andelslaget alltid kunne sette foten ned!
LBA-styret vil i praksis i så måte kunne
fungere som en slags kontrollkomite for
LBF-styret – en slags «konsernmodell»
om en er mest vant til å tenke i forretningstermer.
Poenget er at vi med en fornuftig
omorganisering i tråd med DIF-gruppens anbefaling, slipper skatteproblematikken (som vi ikke da vil bruke millionbeløp på å sloss mot et usikkert
utfall av), og at det dessuten følger med
en bonus som ligger i den premieringen
myndigheten for tiden helt bevisst har
for bl.a. båtforeninger via momskompensasjonsordningen. Alt dette vil bidra
til å sikre at vi heller ikke i fremtiden
taper kampen mot de kommersielle
utleierne av båtplasser, der økonomisk
overskudd kanskje står mest sentralt i
virksomheten, heller enn det allmennyttige som vi baker inn i helheten hos
oss og som fellesskapet får glede av
fremfor at noen få eiere kan bli rikere
personlig. Bare de siste årene siden 2013
har vi i vår virksomhet ikke kunnet søke
(garantert lovlydig!) om tilsammen
millionbeløp i kompensasjon for at vi
ikke har et momsregnskap fordi LBA har
håndtert omtrent all drift. Bare så det er
sagt, vi ønsker ikke et momsregnskap –
det er administrativt mer krevende og vi
er jo tross alt ikke en «business», men en
sammenslåing av folk, som hovedsakelig ønsker å bruke sunn fritid i forbindelse med båt... – båtbruk for våre familier og folk flest til en lavest mulig pris i
Asker der vi som i dag, har viktige elementer av dugnad og selvkost.
Om noen undrer et øyeblikk på om
jeg som styreleder for Leangbukten
Båtforening er villig til å ta mitt gode
navn sammen med LBFs ut på gyngende
underlag i noe av dette, er det helt uten
grunn. Jeg kan garantere at mitt styre
aldri vil forsøke få til noe som er ulovlig.
Om vi er i tvil så spør vi premissegivere,
og selv om vi ikke er i tvil legger vi frem
all informasjon vi har.
Slik det er nå, har noen uforutsette
utgifter (ikke minst de nevnte konsulenthonorarene og litt annet som f.eks.

klubbhuset) medført at et sunt overskudd i LBA-virksomheten basert på tidligere praksis for tiden er som dugg for
solen, og derfor mener jeg at nå er det
ikke mer tid å tape. Alle i styre og stell
må nå snu seg og omfavne fremtiden,
slik at vi i fellesskap blir enige om å
ansette kommende administrasjon i
båtforeningen og ikke i andelslaget (der
det overhodet ikke finnes noe lovbestemt krav om en «daglig leder» - og
LBA-styret kan da konsentrere seg fremover om å ta ansvar for å sikre verdien av
de innskuddene vi som er andelshavere
har foretatt, og slippe bruke tid og midlene våre på ting vi ikke trenger ta kamp
på). Vi må raskt komme videre i arbeidet med å strukturere ansvarsområdene
tilbake til det som faktisk står i vedtektene til både LBF og LBA.
Ellers fortsetter alt som før, vi pådrar
oss sannsynligvis millionutgifter samtidig som vi ikke kan dra nytte av millionbeløp i støtteordninger fra myndighetene for de samfunnsnyttige delene av
virksomheten hos oss. Det blir et mye
tøffere økonomisk utgangspunkt for
fremtiden. Og husk helt til slutt, at det
er «du» som er andelshaver og/eller
(kun) medlem i Leangbukten
Båtforening som må holde alle i styre og
stell ansvarlige for god bruk av dine
midler!
Dette ble langt, men kompliserte
saker trenger av og til grundig forklaring
for at helheten skal fremkomme. Håper
på forståelse for det!

FIRE BÅTFØRERE TATT NÅ BLIR DET BOT TIL
ALLE VESTSYNDERE
MED PROMILLE
PÅ FJORDEN
SANKTHANS-AFTEN

Jevn strøm av nye
medlemmer

NYTT FRA
DAGLIG LEDER
Sommeren er godt i gang og
havnen er fylt opp. Ved slutten
av juni har vi bare 14 plasser
som det ikke er fordelt noen
båter til. Overraskende nok er
de fleste av disse 4 og 4,5
metere. Hvis noen trenger en
plass under 5 meter er det bare
å sende en e-post.

Opplag på land
Nytt av året er at vi, etter
anmodning fra årsmøtet, har
fordelt plassene for opplag på
land i mai måned og de fleste
har takket ja og betalt. I år er
opplag på Tangen fakturert fra
LBA inklusive løft og spyling
som utføres av Asker Marina.
Vi har fått noen kommentarer på at vinterplassen på land
måtte betales allerede 22. juni.
Vi gjør det slik fordi vi opplever hele tiden at båteiere
ombestemmer seg og det genererer en god del merarbeid i
administrasjonen.
Også av sommerplasser er
det flere medlemmer og andelseiere som i løpet av juni har
ombestemt seg og likevel ikke
skal benytte sin plass denne
sesongen.

Vi opplever en jevn strøm av
nye medlemmer og pr juni er
det 96 båteiere som har blitt
nye medlemmer i LBF.
Samtidig er det 111 som var
medlem i 2015 som ikke har
fornyet medlemskapet i
2016. Det er med andre ord
en rotasjon på ca. 100 medlemmer.

Plasser «tilsalgs»
Vi har 15 plasser som
andelseier ønsker skal overtas
av andre. Med unntak av 1 er
alle disse er 3 meter bredde og
nesten alle er i Bukta. Trenger
noen en slik plass er maksimal
verdi 68.100 kr.

Siri slutter i administrasjonen
Ved utgangen av juni slutter
Siri Kristiansen og på vegne av
alle takker jeg henne for meget
vel utført arbeid i de årene hun
har bidratt til driften av LBF og
LBA. Stein er fortsatt delvis
sykemeldt men har startet med
oppgaver innenfor dokumentasjon av rutiner og systemer i
havnen.
Styret har satt i gang å
rekruttere ny daglig leder og
inntil det er på plass fortsetter
Roger og jeg på kontoret. Kjetil
og Slawek fortsetter å gjøre
jobben med å drifte alt det
praktiske – og litt til – i havnen.
Jeg ønsker alle en god sommer og en strålende båtsesong.
Hilsen Jørn
Daglig leder LBA

Til tross for mye trafikk til sjøs,
melder politiet om en rolig sankthansfeiring

FRA
VAKTMESTEREN
Hei!
Nå går vi inn i sommerferie og det
blir en noe roligere periode.
Vi har nå avsluttet serviceløft for
denne våren og det blir ikke muligheter for service løft før til høsten.
Skulle det være noe akutt, så har
vi muligheten til å sette en båt på
spyleplassen.
Nå som det er ferietid vil det ikke
være noen tilstede hver dag, men vi
er tilgjengelig på telefon.
Det er fortsatt noen som bruker
overganger/skjøter på strømkabler.
Minner om at dette ikke er tillatt.
Skulle det være noe er det bare å
ringe.
Ønsker med dette alle en fin
sommer.
Mvh Kjetil

God sommer!

Politiet i Asker og Bærum hadde to politibåter ute på patrulje sankthansaften og
tok flere båtførere i å kjøre i alkoholpåvirket tilstand. Den ene av dem ble tatt
to ganger i løpet av kvelden.
– Det virker som det ikke har vært all
verden for politiet å gjøre på sankthansaften i år, men vi har dempet noe festbråk, og det har vært mye trafikk til sjøs,
sier operasjonsleder Jørgen Jacobsen.
Klokken 19.20 blåste en mannlig båtfører utenfor Solvik til 0.96 i promille og
ble anmeldt.
Klokken 22 ble en mann tatt for kjøring av vannscooter i alkoholpåvirket tilstand.
Klokken 22.30 ble en mann utenfor
Solvik tatt for kjøring av båt i alkoholpåvirket tilstand.
Klokken 02.00 ble en mannlig båtfører tatt for kjøring i beruset tilstand.
En av båtførerne kjørte rett inn i to
andre båter.
– Det er sjelden vi tar fire stykker på en
gang, sier Politiets operasjonsleder
Magne Olsvoll.
At det var Sankthansaften er trolig en
viktig forklaring.
– Det var mange folk ute, og det ble
nok drukket mer enn på en vanlig tirsdag, sier Olsvoll.
– Hvor høy promille var det snakk
om?
– Den laveste promillen var på 0,9.
Det ble tatt prøve av alle, og opprettet
sak. Det går nå videre til politiadvokaten
som vurderer alvorligheten av sakene,
opplyser Olsvoll.
- BUDSTIKKA -

I fjor nøyde politiet seg med å informere. I sommer er det ingen kjære
mor om du dropper å bruke flytevest.
1. mai i fjor innførte regjeringen påbud
om bruk av flytevest for alle som oppholder seg i båter under åtte meter i fart.
Politiet i Asker og Bærum la seg på en
myk linje i fjor, og unngikk i det lengste å
skrive ut bøter. I stedet informerte de båtfolket om de nye reglene.
Slik blir det ikke i år, ifølge Bård
Grønnesby, som er ansvarlig for politibåten i Asker og Bærum.
– I fjor kjørte vi en veldig informativ
linje. I år kommer vi derimot til å skrive
ut forelegg til de som ikke bruker flytevest, fastslår han.
Men Grønnesby tviler på at den innskjerpede praksisen vil føre til noen
eksplosjon i antall utskrevne bøter.
– Mitt inntrykk er at veldig mange i
Asker og Bærum er flinke til å bruke vest,
sier han.
Det omdiskuterte påbudet gjelder kun
fritidsbåter under 8 meter. Forelegget for
å ikke bruke redningsvest er på 500 kroner.
LES OGSÅ: Dette mener folk om flytevest-påbudet.

Rammes ikke av kutt
– Vi har de samme målene, og vil tilstrebe å være like mye på sjøen i år som i
fjor, sier han.
Det blir heller ingen endringer for driften av politibåten, som følge av sammenslåingen med Oslo politidistrikt.
– Vi kjører vårt eget løp som vi har
gjort før, sier Grønnesby.
Alkohol farligst
Ifølge politibåt-sjefen er det fart, alkohol og dårlig kjøreadferd som utgjør de
største problemene på sjøen.
– Særlig kombinasjonen av høy fart,
promille og kjøring i mørket utgjør et
stort farepotensial, sier han.
- BUDSTIKKA -

NYTT FRA
ANDELSLAGET
Klubbhuset
Nylig feiret vi at Klubbhuset er
tatt i bruk ved at ordfører Lene
Conradi heiste flagget i masten
på utsiden. Byggingen av
Klubbhuset, eller
Medlemsbygget som det også
kalles, er siste trinn i havneutbyggingen.
De første bryggene i Bukta ble
tatt i bruk i 1982. Men før det
var det en del som måtte på
plass.
Da ombygging av
Slemmestad-veien gjorde det
mulig å bygge en større båthavn,
foreslo bl.a. Asker kommune at
Leangen Båtforening og Vettre
Båtforening skulle slå seg sammen. Det førte til at
Leangbukten Båtforening ble
startet 4/3-1980.

LBA stiftet for 35 år siden
Utbyggingen av en stor havn var
krevende, og LBF valgte, i samråd med Asker kommune, å
legge utbyggingen av bryggeanlegget til et eget andelslag,
Leangbukten Båtforenings
Andelslag. LBA ble stiftet 17/681. På dagen 35 år etterpå heiste
Lene Conradi flagget for
Klubbhuset som også var en
markering av at havnen er ferdig

Båtplassene som ble bygget i
Bukta, ble raskt fordelt blant de
medlemmene i LBF som hadde
høy nok ansiennitet. Imidlertid
ble det ikke bygget nok båtplasser til alle som ønsket. Derfor
var styrene stadig på jakt etter
flere utbyggingsmuligheter.
Et prosjekt som lenge var
aktuelt, gjaldt en utbygging
lenger syd i Leangbukten, på
Hvitfisken. Det lot seg imidlertid ikke realisere av flere grunner. Også en utbygging av
Tangen ble nevnt, med utfylling
av landområdet. De fleste syntes
nok dette var noe fantasifullt. Et
av uttrykkene som ble brukt, var
flyplassen.

Historien om Tangen
Historien om Tangen startet
med et reguleringsarbeid i 1986.
Den fastslo at ved en utvidelse
skulle grunneierne disponere
30% og Asker kommune 70% av
området. Reguleringsplanen
som tillot utfylling, ble vedtatt i
1994.
Først i 2008 ble det, etter en
del diskusjoner i kommunen,
vedtatt at LBA skulle disponere
kommunens 70% av det arealet
som reguleringen tillot utfylling
av. Viktige forutsetninger var at
båtplassene skulle komme
Askers innbyggere til gode og at
havnen skulle drives ikke-kommersielt.
I 2010 startet byggingen, og
Tangen ble tatt i bruk i 2012. En
annen viktig milepel er at arealet LBA benytter på Tangen ble
tilskjøtet LBA i 2013. Vi er altså
grunneiere.
Da Tangen ble planlagt, ble
det også prosjektert og tegnet et
klubbhus. Utbyggingsprosjektet
for Tangen så seg ikke i stand til
å finansiere mer enn «grunnmu-

ren». Imidlertid ble det startet et
prosjekt for å gjennomgå bygget, både for å vurdere forenklinger og å se på mulig finansiering. Prosjektgrup-pen ønsket
ikke å be andelseierne om flere
innbetalinger, så det måtte skje
på andre måter.
Resten av historien har de
fleste andelsiere vært med på.
Bygging av Klubbhuset ble vedtatt på e.o. årsmøte 25/6-14. En
byggekomité ledet av Morten
Erichsen ble etablert, og byggeprosessen kom i gang. En
vesentlig del av finansieringen
ble et banklån med sikkerhet i
Tangens landområde.
Byggeprosessen har vært krevende for byggekomitéen av
årsaker som det er redegjort for i
flere sammenhenger. Bygget ble
dyrere enn vi forventet da byggingen ble igangsatt, men det er
funnet kostnadsdekning uten å
be andelseierne om innbetalinger.

Jostein, formann i LBA, ved innvielsen av klubbhuset

Stor etterspørsel om leie
av storstua
Det synes å være enighet om at
vi har fått et meget godt resultat.
Administrasjonen trives svært
godt i det nye kontoret, og det er
kø for å få lei den store salongen
i 1.etg. Som kjent er det LBF som
står for denne utleien, basert på
en langsiktig leieavtale med
LBA.
Vi håper Klubbhuset skal bli
sentrum for en rekke arrangementer for andelseiere og medlemmer. Vi har fått en storstue
som er meget godt egnet til ulike
aktiviteter året rundt. Det er i
første rekke LBF som skal stå for
disse arrangementene. En god
start fikk vi med sommerfesten
den 17/6!
Litt arbeid gjenstår. Bygget er

Ordfører Lene Conradi ved innvielsen av klubbhuset

Sentrale medlemmer i LBA og LBF som har arbeidet
med klubbhusprosjektet.
Fra venstre: Ingar Brauti, Jostein Torp,
ordfører Lene Conradi og Hans Kleppa.
Alle fotos: Båtliv

Fortsettelse på
neste side

planlagt med terrasse over den
store salongen. Vi håper den står
ferdig sent på sommeren eller
tidlig på høsten – som en prikk
over i-en på vårt vakre bygg!

Fra LBA
Arbeidet med fordeling av båtplasser og planlegging av vintersesongen ser ut til å ha gått etter
planen
Det er satt i gang arbeid på
flere områder med dokumentasjon av anlegget og virksomheten samt å legge vedlikeholdsplaner. Blant annet skal det
undersøkes hvor lang levetid

Å VÆRE KLAR FOR
SJØEN ER Å VÆRE
KLAR I HODET

bryggene i Bukta har, slik at vi
kan planlegge utskiftinger før
det blir prekært.
Det er satt i gang arbeid med å
finne frem til en ny daglig leder.
Stein (Hessen) gikk formelt av
fra stillingen 1/6 etter en tids
sykdom. Han vil imidlertid
hjelpe oss med dokumentasjonsarbeidet på deltid. Vi takker Stein for den innsatsen han
har lagt ned i LBA. Vi takker også
Siri (Kristiansen) for innsatsen.
Hun slutter etter eget ønske
30/6.
Vi har fått signaler om at vi
kan få søknad til stillingen som

daglig leder fra andelseiere. Vi
har derfor engasjert Proffice
Recruitment til å hjelpe oss med
prosessen, slik at vi ikke gjør
noe kritikkverdige i forhold til
søkerne. Styret har satt ned en
komité bestående av Anne Karin
Bjerkestrand, Hans Christian
Ellefsen og undertegnende for å
gjennomføre ansettelsen i samarbeid med Proffice. Stillingen
vil bli annonsert på Finn.no,
sosiale media og vår hjemmeside om ikke så lenge.
God sommer til alle!
Hilsen Jostein

SLIK ER DEN
TYPISKE
BÅTEIEREN

Etter at over 11 000 batfolk har svart
på Transportøkonomisk Institutts
under- søkelse, kan man si mye om
båtfolk og folk i båt. Det er gjennomført 173 feltintervjuer på
Østlandet. I tillegg ble det sendt ut
et spørreskjema til 30 000 tilfeldig
utvalgte fra Redningsselskapets
småbåtregister. Her er noen åv funnene.

BÅTTYPE
40 prosent oppga at de har åpen
motorbåt, de fleste en skjærgårdsjeep. 50 prosent har en helt eller
delvis lukket motorbåt, de fleste en
daycruiser. Kun åtte prosent av de
spurte har seilbåt.

STØRRELSE

Klar for sjøen er et felles krafttak for sjøsikkerhet som alle
organisasjoner og etater med
oppgaver og interesser for fritidsbåtlivets sikkerhet er med
på.
I Norge elsker vi å være ved
og på sjøen om sommeren. De
deilige, lange og lyse sommerdagene som byr på ubekymrede
stunder sammen med venner
og familie. For å bevare denne
idyllen mener vi det er viktig å
ta hensyn til risikofaktorer på
sjøen. Derfor vil vi også i år
minne om edru båtføring
gjennom Klar for sjøen-kampanjen.
Alle sentrale aktører blant de
som arbeider med sikkerhet på
sjøen, både interesseorganisasjoner, båtbransjen, offentlige
myndigheter og redningsorganisasjoner er kampanjepartnere
og bidrar aktivt i planlegging,
gjennomføring og evaluering av
Klar for sjøen.

Kampanjepartnere:
Kongelig Norsk Båtforbund,
Kongelig Norsk Seilforening,
Norges Seilforbund, Sjøfartsdirektoratet, Politidirektora-

tet, Redningsselskapet, Norges
Røde Kors, Kystvakten,
Kystverket, NORBOAT,
Oslofjorden båteierunion og
Friluftsrådenes Landsforbund.
AV-OG-TIL leder arbeidet og er
sekretariat for kampanjesamarbeidet.

Noe å tenke på
Den største sikkerhetsrisikoen
på sjøen er fall i vannet. Da forvandles alkoholen fra å være en
hyggelig drikk til din aller verste
fiende. Selv med lav promille
blir kroppens varmereguleringsfunksjoner satt ut av spill.
Dette vil halvere overlevelsestiden i vann.
Vent med festen til du er fortøyd og fornøyd.
Alkoholpåvirkning senker finmotorikken, observasjonsevnen, balansen og nesten alle de
andre evnene man trenger for å
legge fint til kai.

Snittlengden på båtene er 23 fot.
Halvparten hadde en båt mellom
18 og 26 fot.

HAVN

Vår nabo Båtliv
tilbyr vennskapspris til medlemmer av
Leangbukten
Båtforening som
ønsker å abonnere
på magasinet.
Båtliv kommer ut
ni ganger i året.
Abonnenter får
også tilgang til
Båtliv-appen og
alle plussartiklerne på batliv.no.
Medlemmer av
Leangbukten båtforening får nå tilbud om halv pris
på digitalt abonnement (270 kroner). Ønsker du
abonnement til
halv pris? Send
mail til
abo@batliv.no.

De som bruker båtene sine mest har
bryggeplass i hjemstedskommunen
(61 prosent), mens 25 prosent av
båteierne i utvalget bruker båten
hovedsakelig på hytta.

STRØM
Over 70 prosent av båtene har tilgang til strøm om bord, slik at det er
mulig å lade opp en mobil.

NAVIGASJON
I underkant av 70 prosent oppgir at
de bruker en eller annen form for
navigasjonsutstyr eller loggføring
når de er ute med båten. Dette er
vanligst for seilbåtene, der nesten 90
prosent oppgir at de bruker navigasjonsutstyr. I underkant av 50 prosent av de med åpen motorbåt har
tilgang til naviga- sjonsutstyr i
båten.

TYPE BÅTTUR
De fleste turene med båten er dagsturer av ulik varighet. De som oppgir at de har seilbåt har flere turer
med varighet over to døgn enn de
med annen type båt.

FLYTEPLAGG
I mai 2015 ble det innført påbud
om at alle om bord i båter under
åtte meter (26 fot) skal ha på seg
redningsvest eller flyteutstyr når
båten er i fart. Den faktiske bruken
av redningsvest er avhengig av
båtens størrelse ifølge undersøkelsen. Det er klart flere av de med
båter under åtte meter som bruker
redningsvest enn hva som er tilfelle
for de med større båter. Blant eiere
av åpen motorbåt oppga over 80
prosent at de alltid bruker vest eller
flytevest. 60 prosent av de med
seilbåt oppga at de alltid eller svært
ofte bruker redningsvest. 96 prosent
av de spurte har alltid med redningsvest eller flyteutstyr til alle
som er om bord.
Undersøkelsen spør også hva de
synes om det nye påbudet. 66 prosent er positivt innstilt til påbudet.
Det er særlig de som har båter rett i
underkant av åtte meter (42 prosent
uenige) som oppgir at de ikke synes
dette er et godt tiltak. De med båter
under 17 fot er mest enig i påbudet
(77 prosent).

ALKOHOL
Flere oppgir at det hender at de drikker alkohol før de drar ut i båten,
men dette betyr ikke at de nødvendigvis kjører med promille over tillatt grense. Omtrent 70 prosent av
de over 65 år oppgir at de aldri drikker alkohol før eller under en båttur.
For aldersgruppen 18–44 er tilsvarende andel rundt 40 prosent.

UHELL
21,7 prosent av båteierne oppga at
de hadde vært utsatt for ett eller
flere uhell i perioden 2010–2015.
Grunnstøting, motorhavari og tau i
propellen er oppgitt som
hovedårsaker for uhellene. I feltintervjuet som ble gjennomført ble
det oppgitt at
23 prosent av uhellene medførte
person- skade. 60 prosent av disse
måtte til lege.
- RSMagasinet -

