
 
 

Saker til Årsmøtet i Milde båtlag 2019 
 

Sak 1. Årsberetning 2018 

 

Årsberetningen blir presentert av styret. 

 

Forslag til vedtak: Årsberetningen ble tatt til etterretning. 

 

Sak 2. Regnskap 2018 

 

Regnskapet for 2018 blir presentert av styret slik det er fremlagt i Årsberetningen. 

 

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner regnskapet for 2018. 

  

Sak 3. Forslag av saker fra styret 

 

Sak 3.1 Diskusjon om hvordan en skal engasjere flere i drift og utvikling av idrettslaget 

Milde båtlag 

 

Bakgrunn: Milde båtlag er et idrettslag basert på stor dugnadsinnsats. I tillegg har vi en stor 

havn og fasiliteter som også opprettholdes med dugnad. Selv om en har sett en god økning i 

seilaktiviteten, og da spesielt i forbindelse med jolleseiling på mandagene, er det bekymring for 

den langsiktige seilsportslige aktiviteten i laget. Dette går bl.a. på kompetanse til å arrangere 

regattaer, og kapasitet til å opprettholde den høye aktiviteten vi har i regattautvalget både på 

vegne av egne arrangement og som hjelp til andre seilforeninger. Vi trenger også å opprettholde 

kompetanse og kapasitet i styre og utvalg for å opprettholde og videreutvikle havneanlegget, 

nøstet og andre fasiliteter. Styret vil derfor ha en dialog med Årsmøtet med tanke på tiltak som 

kan gjøre det mer attraktivt å bidra – og å engasjere seg – i aktiviteter i Milde båtlag, samt 

hvordan vi kan styrke den seilsportslige aktiviteten. Nestleder Stein Olav Drange vil innlede til 

diskusjon. 

 

Sak 3.2. Sikring av Mildenøstet 



Bakgrunn: Over en del år har en påvist at Mildenøstet siger i front. Siget er nå veldig merkbart 

i nøstet. I forbindelse med at styret arbeidet videre med å finne løsning for garderober og nye 

toalettløsninger som vedtatt på Årsmøtet i fjor, vurderte styret at det var uforsvarlig å igangsette 

nye tiltak inne i nøstet før en hadde fått en bygningsfaglig vurdering av sikring av nøstet. 

Arbeidet med toalett og garderobeløsninger ble derfor midlertidig stanset. Styret valgte å 

engasjere firmaet Ing. Asbjørn Danielsen AS ved Karsten Oma for å prosjektere stabilisering 

av sig i naustet. Styret fikk et tilbud fra Ing. Asbjørn Danielsen AS i november 2018, og 

besluttet å be dette firmaet om å utarbeide full prosjektering av løsning med tilhørende 

prissetting.  Det er utredet både en full løsning med å sikre nøstet med stålbjelker og boring ned 

til fjell for fast fundamentering, samt en enklere løsning som innebærer avstiving av veggene i 

nøstet slik at videre sig vil bli forhindret. Ing. Asbjørn Danielsen AS anbefalte i første omgang 

den enklere løsningen med avstiving av vegger, og styret ga sin tilslutning til dette. Det vurderes 

at dette tiltaket kan gjennomføres innenfor en ramme på 100.000,- kr i kombinasjon med 

dugnadsinnsats. En vil deretter følge nøye med om nøstet fortsatt siger ved årlige målinger. 

 

Forslag til vedtak: Årsmøtet gir styret myndighet til å iverksette sikring av nøstet som anbefalt 

fra Ing. Asbjørn Danielsen AS innenfor en ramme på 100.000 kr. 

 

Sak 4. Forslag av saker fra medlemmene 

 
Sak 4.1. Framlegg sak til årsmøte 19.3.2019 – utleige av korttids båtplass sommarsesong  

  

Bakgrunn: Milde båtlag har lang ventetid på båtplass.  For enkelte kategoriar båt kan det være 

snakk om > 10 års ansiennitet for plass. Sjølv om ein kan ha stor glede av medlemsskapet 

gjennom laget sine organiserte aktivitetar hadde det vore bra å kunne tilby korttids leige av 

båtplass i sommarsesongen for dei medlemmene som har båt men ikkje får tildelt båtplass. 

  

Det kunne til dømes være snakk om ein ‘kvote’ på 2-7 dagar pr sesong basert på 

døgnleige.  Dette eller andre løysingar ville styret kunne sjå nærare på. Det er etablert muligheit 

for leige av Mildenøstet på laget si heimeside/portal.  Kan hende ein kan bygge vidare på same 

løysing for båtplassleige. 

 

Forslag til årsmøtevedtak: 

  

Styret får i oppdrag å utgreie ei ordning med korttidsleige av båtplass, med verknad frå 

sommarsesongen 2020, for medlemmer som ikkje har tildelt fast båtplass. 

 

Helsing 

  

Knut Inge Andersen 

 

Sak 4.2. Forslag til endring av vedtektene om størrelsesbegrensning på båter 

 

Bakgrunn: Det er blitt praktisert en størrelsesbegrensning på 43 fot for båter i havnen. Jeg 

foreslår at utvalget gis fullmakt til å vurdere og eventuelt tildele større båter plass i havnen 

dersom Nøst og havn finner det forsvarlig mht. plass. Søker må ved historikk, kunne vise til høy 

aktivitet og vurderes som bidragsyter for å løfte det sportslige nivået i Båtlaget. 



  

Jeg foreslår at det skrives følgende tekst i vedtekter: 

«Båtlaget har som hovedregel en størrelsesbegrensning i havnen på 43 fot. Havneutvalget kan 

likevel, tildele større båter plass i havnen for 1 år av gangen. Utvalget skal da utelukkende 

tildele plass til aktive seilere, som må antas å bidra til å løfte det sportslige nivået i båtlaget» 

  

Hilsen 

  

Geir Einarsen  

 

Sak 5. Vedta kontingenter og avgifter 

Kontingentene har vært uforandret i en del nå mens kontingenten til Norges seilforbund har 

økt. Styret foreslår derfor en liten økning for alle medlemmer i forhold til 2018. Forslag til nye 

satser: 

 

Hovedmedlem:  kr. 490 

Familiemedlem:  kr. 160 

Junior:   kr. 210 

Pensjonist:   kr. 190 

 

Styrets forslag til vedtak: De nye satsene for kontingenter vedtas. 

 

Sak 6. Budsjett for 2019 
 

Budsjett for 2019 inklusive forslag til investeringer ble fremlagt av styret slik det foreligger i 

Årsberetningen med unntak av at en også legger opp til å sikre nøstet for inntil 100.000.- kr, og 

at fjorårets vedtak om å rute opp toaletter og garderober for inntil 500.000,- kr opprettholdes. 

 

Styrets forslag til vedtak: Budsjett for 2019 inklusive forslag til investeringer godkjennes slik 

det foreligger i Årsberetningen med unntak av at en også legger opp til å sikre nøstet for inntil 

100.000.- kr, og at fjorårets vedtak om å rute opp toaletter og garderober for inntil 500.000,- kr 

opprettholdes. 

 

Sak 7. Valg av styre og utvalg 

Valgkomiteen presenterer sitt forslag til representanter til styre og utvalg. 

 

 

10.03.2019 Styret i Milde båtlag ved leder Geir Lasse Taranger 

 

 


