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Navn 
Adresse 
Postnr/sted 
 
 

Båtsesongen 2012 
 
Vakt i båthavnen 
Vaktlisten for sommeren er satt opp. 
  

DU (BÅTPLASS NR 00) ER TILDELT VAKT FREDAG 24. DESEMBER 
 

Vakten starter kl 21.30 og slutter kl 02.00 (OBS! endret tidspunkt). Dersom datoen ikke passer, er du 
selv ansvarlig for å skaffe en stedfortreder.  Stedfortreder skal honoreres med kr 750,- som gjøres 
opp direkte med denne.  Det blir hengt opp en liste i vaktbua med navn og mobilnummer på mulige 
stedfortredere. Den som skal gå vakt skal være fylt 16 år. Uteblivelse fra vakt uten stedfortreder 
belastes med kr 1 000,-. Vaktprotokoll er lagt ut i vaktbua, og denne skal signeres av den som har 
gjennomført vakten.  Nøkkel til vaktbua henger i «Parafinbua». 
 
Har du gode fortøyninger på båten din? 
Vi henstiller til alle om å gå igjennom sine fortøyninger. Det ville være fint om du laget spring dersom 
du ikke har det (ikke noe krav fra oss, men kun en henstilling – spring bidrar til å ta vare på både båt 
og brygge). Rustne sjakler og kjettinger skal selvfølgelig ikke forekomme. Det er et krav at alle 
fortøyninger (brest) har strekkavlastning i form av gummifjærer (stålfjærer skal ikke benyttes). 
 
Vil du ha litt hjelp til å komme i gang med å lage gode fortøyninger? Anders Gundersen tilbyr også i 
år (selvfølgelig gratis) starthjelp / spleisekurs i båthavna søndag 3. juni klokken 19.30. Ta med deg det 
du trenger av tauverk, kauser og sjakler - og noe å sitte på. Påmelding til anders@lettbris.no eller 
93093093. 
 
Parkering 
Da vi har altfor lite parkeringsplasser henstiller vi til de som har anledning til det, lar bilen stå 
hjemme. Båtforeningens parkeringsplass kan i perioden 15. juni til 15. august kun benyttes av 
medlemmer som må bruke bil for å komme seg fra bopel til båthavna, og som innehar gyldig 
parkeringskort. Kortet skal ligge synlig i frontruten. Årsmøtet 2012 vedtok at medlemmer bosatt syd 
for lekeplassen i Tenvik og medlemmer bosatt på Veierland ikke tildeles parkeringskort.  
 
Vi må igjen presisere at det kun er båtforeningens medlemmer (og kun deres biler) har anledning til å 
parkere på foreningens plasser. Båteieres gjester må benytte den offentlige parkeringsplassen. Det er 
videre ikke tillat å parkere inne på båtforeningens øvrige område med mindre spesiell tillatelse er gitt 
av styret.  
 
 
 

forts. 
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Dugnad 
I følge vedtektene skal alle medlemmer / leietakere delta i dugnad hvert år. I år har vi dugnad 
følgende datoer: 
 
 

Dato   Klokkeslett Dugnadsansvarlig Telefon         
Lørdag    5. mai              kl 10.00-14.00 Jan Tore Olsen   41 76 84 88 
Lørdag  12. mai              kl 10.00-14.00   John Einar Enger  90 96 39 00 
Onsdag 30. mai              kl 17.00-21.00 Tor Ivar Kolpus  90 14 45 07 
Torsdag  7. juni               kl 17.00-21.00 Anders Gundersen  93 09 30 93 
Torsdag21. juni              kl 17.00-21.00 Lars Aasberg    90 19 78 60 
Lørdag     8. sept. kl 10.00-14.00 Rune Pettersen  41 61 06 03 

 
Datoene legges ut på vår nettside. Hvis du vil gjøre din del av dugnaden utenom de oppsatte 
datoene, ta kontakt med Rune Pettersen for en avtale. «Arbeidstiden» er ca 4 timer.  
 
Kontaktinformasjon 
Det ville være fint å få kontaktinformasjon i form av mobilnummer og e-postadresse på flest mulig av 
våre medlemmer / leietakere. Vi har følgende informasjon registrert på deg: 
 
 Mobiletelefon:  
 E-psotadresse:  
 
Endringer / oppdateringer bes sendt til anders@lettbris.no eller en sms til 93 09 30 93. 
 
 

Vi ønsker dere alle en riktig god og varm båtsommer! 
 – og la oss gjerne møtes til en kaffekopp i båthavna; det er kun vi selv  

som kan skape og ta vare på det trivelige miljøet 
 
 
Solfylt sommerhilsen fra Styret!  
 


