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KNBF med gratis ansvars- og ulykkesforsikring
KNBF avholdt Forbundsstyremøte i Ålesund 31.5 - 2.6. Vertskap var Region Nordvest og
Ålesund Motorbåtforening. Forbundsstyret vedtok blant annet å innføre kollektiv ansvar- og
ulykkesforsikring for medlemmers uforsikrede småbåter. Arbeidet med vedtektsendringer er i
rute, og ny faktafolder om regiondata fra Båtlivundersøkelsen ble presentert. 18 nye
medlemsforeninger har meldt seg inn siden årsskiftet.
Les hele artikkelen her:
http://www.knbf.no/archives/2013/06/gratis_jollefor.php

KNBF søker om 9,1 millioner i momskompensasjon
NBF søker, på vegne av 156 medlemsforeninger, om 9,1 millioner i momskompensasjon for
2013. Dette er over 2,3 millioner mer enn fjoråret. Til sammenligning betaler de samme
medlemsforeningene om lag 2,7 millioner i medlemskontingent til KNBF. Etter avkortning regner
vi med å motta ca. 4,3 millioner, som i sin helhet blir tilbakeført medlemsforeningene. I tillegg
regner KNBF med å motta 250.000 i momskompensasjon sentralt.

Færder nasjonalpark åpnet
Den 23.august ble etableringen av Færder Nasjonalpark vedtatt i statsråd. Åpningen foregikk
på Verden Ende på Tjøme lørdag 31. august. Værmeldingen for dagen var ikke den beste, men
det hadde allikevel møtt opp flere hundre mennesker og snaue 100 fritidsbåter. Havna på
Verdens Ende var tettpakket med båter.
Les hele artikkelen her:
http://www.knbf.no/archives/2013/09/faerder_nasjona.php

Avfallsplaner i småbåthavner
Det nyopprettede Miljødirektoratet har ute på høring en forandring i forurensningsforskriftens
Kapittel 20, som omhandler forurensning fra havner. Forandringene gjøres blant annet for å
tilfredsstille EU-direktivet om forurensning.
Les mer på:
http://www.knbf.no/archives/2013/08/avfallsplaner_i.php

8 nye medlemsforeninger i Hordaland
KNBF Region Vest har i mange år hatt en stabil medlemsmasse uten mange inn- eller
utmeldinger. Nå har imidlertid situasjonen endret seg totalt. Vårt største båtfylke, Hordaland, har
fått hele 8 nye medlemsforeninger i 2013. Disse 8 båtlagene har til sammen 738 medlemmer.
Les hele artikkelen her:
http://www.knbf.no/archives/2013/09/8_nye_medlemsfo.php

Moss Motorbåtforening feiret sitt 100-årsjubileum
Moss Motorbåtforening (MM) i Østfold feiret sitt 100-årsjubileum 15. juni på Hankø Fjordhotell.
Man hadde leid hele hotellet inkludert havneplasser. Det var påmeldt 224 gjester. Festkomiteen
måtte begrense antallet grunnet kapasitet på hotellet. KNBF var representert med President,
Generalsekretær og Regionleder. Vi gratulerer herved jubilanten med de første 100 år.

Knut Torp in Memoriam
En av KNBFs veteraner, Knut Torp, døde 24. mai, en måned før han ville fylt 90 år. Et langt liv
med engasjement for båtlivet, både som snekkebåteier i Skarpsno Baatforening i Oslo og som
tillitsvalgt i forening og forbund er over. Knut innså før de fleste at en forutsetning for et fint
friluftsliv på fjorden, var at båtfolk organiserte seg og tok egne initiativ for å utvikle båtlivet.
Les hele artikkelen på:
http://www.knbf.no/archives/2013/05/en_av_knbfs_vet.php

Tønsberg Båtforening med i KNBF
24. juni tegnet Tønsberg Båtforening kollektivt medlemskap i KNBF for 695 medlemmer.
Foreningen holder til i flotte lokaler ved Ollebukta i sentrum, og har egen marina og miljøstasjon.
Den nye tilveksten i KNBF gjør Tønsberg-området til Vestfolds største KNBF-miljø, med 2.400
medlemmer. Les mer her:
http://www.knbf.no/archives/2013/07/tonsberg_batfor.php

Ny bok om Trondheimsfjorden som turområde
Nå kommer boken som skal gi bedre båtopplevelser i Trondheimsfjorden. Boken er en guide for
bruk av Trondheimsfjorden som turområde. Boken inneholder også en presentasjon av alle
båtforeningene lokalisert i fjorden innenfor aksen Ørland / Agdenes kommune.
Les mer her:
http://www.knbf.no/archives/2013/08/ny_bok_om_trond.php

Horten–treff i godt vær
Det 23. KNBF-treff i Horten Gjestehavn ble arrangert lørdag 25. mai. Været innbød til en fin helg
med over 20 grader og sol. Havnefogden i Horten åpnet denne sammenkomsten, hvorpå fulgte
informasjon om aktiviteter, utdeling av velkomstposer, konkurranse, mann-over-bord - øvelse,
lotteri og levende musikk.
http://www.knbf.no/archives/2013/05/horten-treff_i_.php

Oppdateringskurs for besiktigelsesmenn 2013/2014
KNBFs populære besiktigelsesmannsordning øker i omfang. Det er i årenes løp blitt utdannet
over 200 besiktigelsesmenn totalt. Pr. dags dato er det 139 aktive besiktigelsesmenn rundt
omkring i landet vårt. Siste kurs i mars måned, ga ordningen et tilskudd på hele 16!
Nå er det igjen tid for oppdateringskurs for besiktigelsesmenn. Første oppdateringskurs går av
stabelen 30.11-1.12 på Rica Hotel Gardermoen. Neste kurs er satt opp på Rica Ishavshotel i
Tromsø 25.1-26.1.2014. Kurs og opphold i et døgn dekkes av KNBF sentralt, mens reise må dekkes av den enkelte
eller hans forening. Vi ønsker så mange som mulig av våre allerede utdannede og aktive besiktigelsesmenn
velkommen. Ta kontakt med KNBF sekretariat ved Hege Reimertz Lunde på hege@knbf.no eller tlf. 22 35 68 00 om
du ønsker mer informasjon.

I sekretariatet (med åpningstid 08:00 – 16:00) finner du:





Generalsekretær:
Ass. generalsekretær:
Org. konsulent:
Adm. sekretær:

Reidar Kjelsrud,
tlf. 920 20 385
Endre Solvang,
tlf. 954 90 900
Hege R. Lunde,
tlf. 928 34 112
Magdalena Magnussen tlf. 22 35 68 00

Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF)
Vågebyveien 23, 0569 OSLO
Tlf. 2235 6800 Fax: 2235 6811
post@knbf.no

www.knbf.no

reidar@knbf.no
endre@knbf.no
hege@knbf.no
magdalena@knbf.no

www.norskesjo.no

