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1 . Årsberetning 201 2
ÅÅrrssmmeell dd ii nngg MM ii ll ddee bbååttll aagg 220011 22

Milde båtlag har nok et aktivt år bak seg. Styret har hatt 1 0
ordinære møter, og det har vært stor aktivitet i de ul ike
utvalgene og Jentelaget. Vi har også i år hatt omfattende
regattaaktivitet i regi av Milde båtlag, og regattautvalget har
hatt en imponerende innsats på sjøen og med ti lrettelegging
og resultatservice. Vi har kjøpt ny startbåt/sikringsbåt der det
ble lagt ned mye dugnad for å få denne i god stand for vårt
bruk. Totalt har regattautvalget brukt rundt 1 000 timer på
dette i 201 2, og båteiere har i ti legg bidratt med 1 22
dugnadstimer som følgebåter.

Aktiviteten i år omfatter Mildeskvetten der 1 3 båter deltok,
MB jol len med 35 båter, Bergen Cup Snipe med 6 båter,
Sommerregatta med 1 3 båter, NM i Oselvar med 24 båter,
Askeladden (sammen med Os seilforening) med 21 båter,
Klubbmesterskapet med 7 båter og Korsfjordtrimmen (7
regattaer sammen med Os seilforening) med 35 båter
gjennom sesongen. I ti l legg kommer treningsseilasene
gjennom sesongen med 11 båter på Mildetrimmen, 6 båter
på Jolle/Snipetrim og 7 båter på Oselvartrimmen. I sum har
det vært god aktivitet i sesongen, men vi kan ønske at enda
flere båter deltar både på Trimmingsseil ingen på tirsdagene
og onsdagene, på Korsfjordtrimmen og de andre regattaene!

Vi har hatt jevnl ig aktivitet på jol lesiden også i år, men skulle
gjerne sett at mange flere benytter seg av de flotte
mulighetene vi har i Mildevågen både når det gjelder trenere,
jol ler for utlån og følgebåter/RIBer. Vi har prøvd å rekruttere
nye seilere ved å utlyse kurs for både barn og litt eldre, men
har dessverre fått l ite respons. Dette bl ir et viktig arbeid å
prioritere framover. Vi har fått flere Oselvere inn i Mildenøstet
i år, og vi har et sol id Oselvarmil jø i båtlaget som bl.a.
arrangerte årets Oselvar NM. Vi må bli enda mer fl inke ti l å
vise fram de flotte seiltradisjonene som Oselvarseil ingen i
Milde båtlag representerer, og gjerne rekruttere nye seilere.

Når det gjelder havn har vi mer pågang på leie enn det vi har
plass ti l i kaianlegget. Vi har vært gjennom en stor
oppgradering av kaiene, med stor dugnadsinnsats. Nøstene
våre ser også bra ut takket være god dugnadsinnsats. Vi har
hatt stor glede av Jentelaget som sti l ler opp med servering
og holder oppe aktiviteter som Sommermarked, St Hansfest
og Julebasar.

Medlemsmassen ti l Milde båtlag har vært relativ stabil med
noen få nye medlemmer i 201 2. Vi har nå 404 medlemmer,
hvorav 31 er under 20 år (se tabell under). Vi hadde noen
utfordringer i forbindelse med innkjøring av nytt regnskaps-
og fakturasystem som innebærer at en har KID nr på
innbetal ingene. Det har spesielt vært krevende å få ti l god
kobling mellom medlemsregisteret og regnskapssystemet.
De fleste problemene er nå løst og vi håper dette skal gi
forenklet drift i 201 3.

Medlemmer i Milde båtlag høsten 201 2

Alder 0-9 1 0-1 9 20-29 30-39 40-49 50+ Totalt

Kvinner 3 9 9 5 1 8 36 80

Menn 6 1 3 6 34 76 1 89 324

TToottaall tt 99 2222 11 55 3399 9944 222255 440044

Vi fikk avlag fra Bergen kommune på søknad om å sette opp
nytt klubbhus med garderobefasil iteter, møterom og
jol lelagring vegg i vegg med Mildenøstet. Arealet er i dag
regulert ti l parkering og båtopptak. Vi arbeider videre med å
prøve å få dette arealet som vi eier regulert ti l nøst el ler
klubbhus, selv om realisering av et sl ikt prosjekt også vil
kreve bedre økonomi i båtlaget.

Bergen kommune har startet et arbeid med omregulering i
Mildevågen med tanke på å etablere gang og sykkelsti over
parkeringsplassen der vi har vinteropplag for båtene våre. Vi
leier deler av dette arealet ti l vinteropplag av båter fra
Bergen kommune. Vi har hatt møte med planleggerne i
Bergen kommune, og de har gitt positive signaler ti l å ivareta
Milde båtlag sine interesser ti l å bruke den nord-vestre delen
av parkeringsplassen også i framtiden; ti l opplag av båter om
vinteren og ti l ul ike arrangement i sommerhalvåret. Vi
opplever også at vi har sammenfal lende interesser med
Grendalaget for Milde og Hjel lestad i å beholde dette
området som en ”flerbruksallmenning”.

Det er også viktig at ti lkomsten ti l ”sl ippen” på
parkeringsplassen blir opprettholdt, da dette er et av få
steder i området der en kan sette ut båter på sjøen fra
henger. Etableringen av sykkel og gangvei vi l imidlertid ta
noe av arealet inn mot veien, samt at pumpehus i forbindelse
med det nye kloakkledningssystemet tar en del av
parkeringsplassen. Det bl ir også viktig i framtiden at Milde
båtlag er med å sikre allmennheten sin adgang ti l sjøen i
Mildevågen, dette gjelder både generel l ti lgang ti l bryggene
våre og at bl.a. kajakkpadlere kan bruke slippen vår når de
skal ut på sjøen. Dette l igger inne i leieavtalen vår med
Bergen kommune som eier mesteparten av arealet vi
benytter.
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Milde Båtlags Æresmedlemmer

KKRRII SSTTII NNEE OOGG OOLLAA TTII LL MMIINNNNEE
I løpet av siste år har æresmedlem Ola M. Drange og hans kone Kristine Drange gått bort. Kristine falt fra 87 år gammel i
januar, mens Ola døde natt ti l 1 2. mai i år i sitt 92 år. Med dem har Milde Båtlag mistet to viktige og ivrige støttespil lere
gjennom «alle år».

Ola var aktiv oselvarseiler med sin 8 kvm bermudariggede oselvar, L 1 6 "Stegg", fra slutten av 1 930 tal let ti l godt ut på 70
tal let, da sønnen Stein Olav Drange overtok. Med «Stegg» opplevde han mange fine seilaser i skarp konkurranse med bl.a.
«Veslemøy» fra Tysnes og «Svane» fra Milde. Han var også aktivt med i styre og stel l av Milde Båtlag, ikke minst flere år
som kasserer i båtlaget, noe han som disponent i busselskapet Mildebilene (senere FOM) hadde de beste forutsetninger
for å kunne utføre. Senere hadde han også verv som revisor. Og ikke minst var han med på å få oppført Mildenøstet, som
har vist seg å være ti l stor nytte for båtlaget. Etter aktiv seilerkarriere fulgte Ola med på seilasene fra motorbåt og var al ltid
ti l stede ved seilasene på Milde, Hjel lestad og Tysnes så lenge det lot seg gjøre. I jul i 201 0 feiret Ola sitt 90 års jubileum på
Fana Folkehøgskule sammen med famil ie og andre gjester. Milde Båtlag var representert og overrakte hilsen og gave.

Kristine, født og oppvokst på Hjel lestad, var helt fra barnsben av inne i det oselvarseilende mil jøet rundt Milde-halvøyen.
Hun har således fulgt oselvarseil ingen med interesse og iver, først da Ola og hennes brødre, Ivar og Jakob Hjel lestad,
seilte mot hverandre, og siden da Stein Olav overtok seil ingen. I 1 978, ved Milde Båtlags 50 års jubileum, var hun en av de
drivende krefter da Milde Båtlags Jentelag ble stiftet. Og siden har hun vært aktivt med i Jentelaget så lenge hun var frisk
og oppegående. Det har bl itt en lang rekke Julebasarer på Mildenøstet med Kristine ti l stede i arrangørstaben.

For Ola og Kristine har oselvarseil ingen og Milde Båtlag al ltid stått høyt i kurs, noe de har vist med sin interesse og sitt
engasjement. For sin innsats for Milde Båtlag fikk Kristine ti ldelt Milde Båtlags Hederstegn i 1 988, mens Ola fikk ti ldelt MB’s
Hederstegn i 1 979 og ble utnevnt ti l Æresmedlem i Milde Båtlag i 2003.

Nå når de er borte vil Milde Båtlag minnes Kristine og Ola med ærbødighet og takke for lang og fortjenstful l innsats for
båtlaget og seilsporten. Vi lyser fred over deres minne.

Styret
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Regattautvalget
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Treningsutvalget

Havneutvalget
I første utgave av årets Mildeblad skrev jeg at Milde Båtlag
gir oss en enestående mulighet ti l å nyte sjø og båtl ivets
gleder. Videre nevnte jeg at vi vi l i stor grad lykkes dersom
hvert enkelt medlem viser et sterkt engasjement for
båtlagets ve og vel og sti l ler opp på dugnad så vel som
andre arrangementer.

Dugnadsinnsatsen har vært meget bra inneværende sesong
med nærmest ful ltal l ig fremmøte. I ti l legg ti l et vel lykket
båtutsett har vi sluttført nye Vågeelvkaien, vi har fått
reparert landgangen på 1 00-kai og gjort annet
vedlikeholdsarbeid på både kai og nøst. Opptak av båter
gjenstår i skrivende stund men jeg regner med at det vi l bl i
gjort med stor iver og iherdig innsats av oss alle.

I tiden fremover forventer vi noe mindre behov for endringer
og vedlikehold av anlegget. Derfor vi l praksis med 1 0 timer
dugnad bli redusert ti l 6 timer – gjeldene fra neste
sommersesong. Skal dette fungere optimalt vi l det i
utgangspunktet bl i ti ldelt båtplasser i forhold ti l eksisterende
båsbredder. Forhåpentl igvis vi l dette redusere behovet for å
justere båsene fra sesong ti l sesong. I forbindelse med
båtplassering for vintersesong har dette fungert greit - godt
hjulpet av at vi nå har valgt å benytte 200-kai og Vågeelvkai.
Videre gir dette en redusert belastning på 1 00-kai ved at
noen større båter bl ir l iggende på 200-kai i vinter.

FFOORRTTØØYYNN IINNGG

En vinterstorm kan være voldsom. For å unngå unødvendig
belastning og ødeleggelse av kaianlegg må alle båter
fortøyes stramt med rykkdempere. Da unngår man kraftige
rykk og bevegelser i båsene med ti lhørende slitasje. 2
springere og 4 trosser / brester der al le har rykkdempere er
et minimum.

BBÅÅTTEERR PPÅÅ LLAANNDD

Det er viktig, og den enkeltes ansvar, at båtene står stødig.
Vi ønsker ikke en dominoeffekt med massevelt som resultat.
Presenningene må også bindes stramt og forsvarl ig.
Dessverre så har det historisk vært en del hendelser der
presenningene løsner og blafrer i vinden - ti l stor irritasjon
for andre båteeiere og naboer. I ytterste fal l kan dette
medføre ti l båtvelt.

AANNSSVVAARRLLIIGGHHEETT

Ved aktiv bruk og ansvarsful l deltakelse av den enkelte vi l vi
stå godt rustet mot uønskete hendelser som inbrudd,
sl itasjeskader og sikre at anlegget ti l enhver tid er i god
stand.

Hver enkelt båteier har ansvar for ettersyn av utriggere og
kai ved egen båt. Båteier har også plikt ti l å varsle hvis
alvorl ige fei l el ler sl itasje oppdages andre steder ved
anlegget.

Vi oppfordrer medlemmene ti l å komme med forslag ti l
mulige utbedringer og ti ltak. Benytt gjerne epost: nost-
havn@mildebatlag.org.

Hilsen

PPeerr LLaassssee RReeii nneerrttsseenn

LLeeddeerr HHaavvnneeuu ttvvaall ggeett

Treningsutvalget har ikke klart å oppnå økt rekruttering for
de yngre. I ti l legg har de fleste av fjorårets yngre seilere
uteblitt.

Men det har vært god aktivitet med Snipe-seil ing, noe som
også ser ut ti l å være liv laga for neste år. I stor grad takket
være Erl ing Nesse, som også har drevet Optimist-treningen
når det har vært seilere.

Treningsutvalget tar med glede imot innspil l som kan gi økt
rekruttering blant de yngre.

Hilsen

JJaann JJeerrnneess

LLeeddeerr TTrreenn ii nnggssuu ttvvaall ggeett

BBÅÅTTFFØØRREERRKKUURRSS

Det bl ir arrangert båtførerkurs i Milde-nøstet
helgen 24-25. november kl. 9-1 6 begge dager.

Påmeldingsfrist 9. november ti l jernes@online.no.
Kursavgift 1 .200,-
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Nøsteutvalget
Nøstutvalget har i sesongen 201 2 bestått av;

Jan Fossberg - leder, Ari ld Myhre, Ivar Trones, Michael
Riisøen og Dar Erik Rønvik.

I løpet av året har nøstutvalget hatt flere møter og mindre
dugnader. I ti l legg har utvalget vært aktivt på de store
fel lesdugnadene. Det er al ltid behov for løpende vedlikehold
av Mildenøstet og spesielt har vi merket at takheller med
jevne mellomrom løsner. Vi vi l så snart vi oppdager sl ike ting
prøve å rette opp, og vi ber samtidig medlemmer som
registrer at hel ler har løsnet straks gir beskjed ti l
undertegnede. Samtidig oppfordrer vi l al le medlemmer som
har brukt verktøy etc. legge det ti lbake i verktøyboden. Det
har vært og er fortsatt en utfordring å holde boden oppdatert
og sørge for at al le ting er på plass ti l enhver tid.

Av større utbedringer som er blitt foretatt kan nevnes;

• Mildenøstet har bl itt omgjort innvending for å få plass ti l al le
oselverne som vil inn. Vi har fått flere nye medlemmer med
oselvere fra Hjel lestad, og så langt har vi fått plass ti l al le.
Men nå er det ganske så ful lt.

• Utskifting av bord på kai fremfor Mildenøstet. Dette
arbeidet er ennå ikke avsluttet

• Innvendig maling av Mildenøstet 2. etage

• Montert luftspalte i container med bensintanker

Å møtes på dugnader er sosialt. Man jobber l itt, prater mye
ikke minst om seil ing, om episoder på regattabanen, om
utstyr osv. osv. Og ikke minst man får jobben gjort. Bi ldet
nedenfor kan være en god il lustrasjon på det.

Takk for god innsats i år!

JJaann FFoosssseebbeerrgg

LLeeddeerr NNøøsstteeuu ttvvaall ggeett

Jentelagets årsberetning
JJEENNTTEELLAAGGEETT VVÅÅRR OOGG SSOOMMMMEERREENN 220011 22

Jentelaget er som vanlig ti lstedet på det som rører seg i
Milde Båtlag, Sesongen startet med båtutsett og vi sti l te
med varm gryterett og runstykker ti l al le de som var i sving.
Dette er et populært ti l tak, for det er en sulten og kald gjeng
som kommer og spiser.

I forbindelse med Mildeskvetten serverte vi varm mat ved
premieutdel ingen.

Sommer regattaen og Bergen Cup 9 og 1 0 juni var l itt av en
helg. Da sti lte jentene med kaffe, vaffler, pølser og brus.
Masse mennesker og nydelig vær, et flott arrangement.

ST. HANS feiringen i Mildevågen var det som vanlig stor
oppslutning om ti l tross for at det regnet både i bøtter og
spann. Salg av kaffe og vaffler gikk unna i en fei,

Vi tente bålet ca 1 9 30, det brant lystig,

I år var det famil ien Danielsen som satt brannvakt ti l kl 24,
da slukket de restene og gikk hjem, ved en seinere
anledning ryddet vi bålrester og spiker

I år var det Milde Båtlag som arrangerte NM for Oselvar.

Jentelaget hadde tent gri l lene og laget masse deil ig gri l lmat
ti l sultne seilere og arrangører. Det var en vellykket måte å
feire på. Dette skal vi gjøre flere ganger.

SSOOMMMMEERRMMAARRKKEEDD

Den 2 juni hadde Grendalaget sommermarked i
Mildevågen, en nydelig dag med sol og bare l ittt vind. Milde
Båtlag sti lte med strøm og vann, jentelaget sti lte med telt og
jol legruppen sti lte med optimister og feva. Det var utrol ig
mange barn som vil le prøve å seile, her har vi mange
potensiel le rekrutter. Kanskje vi skal prøve å være litt flere
fra styret med ti l neste år sl ik at vi kan reklamere litt for
laget og det vi driver med.

Hilsen

Inger Lise Milde



2. Årsregnskap 201 2





3. Forslag fra styret
FFoorrssll aagg ffrraa ssttyyrreett ttii ll ÅÅrrssmmøøttee 220011 22

11 .. EEnnddrrii nngg ii ssoommmmeerrll ee ii ee ii hhaavvnn ffoorr aakkttii vvee sseeii ll eerree oogg fføø ll ggeebbååtteerr ii MMBB ssii nnee sseeii ll aasseerr vveedd åå ii nnnn fføørree rraabbaattttoorrddnn ii nngg

Bakgrunn: Det er relativt lav deltakelse i Milde båtlag sine seilaser i forhold ti l antal l båter i havnen. Det bl ir lagt ned en enormt
stor innsats i forbindelse med de ulike regattaarrangementene og tirsdags- og onsdags-trimmene. Styret i Milde båtlag ønsker
å stimulere ti l økt deltagelse på disse arrangementene. Det foreslås å bruke samme modell som en har på utleie ti l Oselvere i
Mildenaustet (Båtly), der aktive seilere betaler 2000 kr mindre pr år enn passive leietakere. Styret foreslår derfor å endre
sommerleien på kaiene sl ik at båter som er med på 3 eller flere av Milde båtlag sine regattaer/trimmer i en sesong får en
rabatt på 1 000 kr i forhold ti l dagens prismodell , og at båter som ikke er aktive i Milde båtlag sine seilaser får en økning i
sommerleien på 1 000 kr utover dagens prismodell .

I vedtektene ti l Milde båtlag heter det at ”Motorbåter kan ti ldeles innti l 30% av antal l breddemeter bryggeplass. Dersom det
skul le bl i ledige plasser kan denne prosentsatsen fravikes.” Styret foreslår også at motorbåter kan innvilges samme rabatt
som aktive seilbåter hvis en deltar som følgebåt på 3 av Milde båtlag regatta-arrangement/trimmer utover vanlig dugnadsplikt.

En reduksjon på 1 000 kr i sommerleie på ”regatta-aktive” båter og en ti lsvarende økning på 1 000 kr utover dagens
prisemodell på resten av båtene vil kunne gi en økning i inntektene ti l Milde båtlag i påfølgende år avhengig av hvor mange
båter som er aktive i sesongen. Hovedhensikten med ti ltaket er å øke deltagelsen i Milde båtlag sine seilarrangement, men vil
også kunne gi en nødvendig økning i inntektene de neste årene hvis mindre enn 50% av båtene benytter seg av
rabattordningen.

Forslag ti l vedtak: ”Årsmøtet gir Styret myndighet ti l å innføre en rabattordning på 2000 kr i påfølgende år for aktive seilbåter
og motorbåter, der ”aktiv” er definert som at en båt deltar i minst 3 regatta-arrangement/trimmer i sesongen, for motorbåter
gjelder dette ved 3 arrangement utover vanlig dugnadsplikt.

Ordningen innføres ved at en gir et prisavslag på 1 000 kr i sommerleie i 201 4 for båter som er aktive i 201 3, mens båter som
ikke innfrir disse kriteriene får en økning på 1 000 kr utover vanlig prisjustering i 201 4. Tilsvarende vil en i seinere år
opprettholde en prisdifferanse på 2000 kr i sommerleie basert på forrige sesongs aktivitetsnivå, uavhengig av vanlig
prisjustering av sommerleien.”

Forslaget krever vanlig flertal l .

KKoommmmeenn ttaarreerr ttii ll rreeggnnsskkaappeett ffoorr 220011 22 ..

* Båtlaget valgte et nytt regnskapsprogram, for å forenkle føringen av inntektene og for å sikre at disse ble kontert riktig.

* På grunn av to forhold, kontonummer for innbetal ing av medlemskontingent ble fei l , opstod det komplikasjoner med
kontrol len, og kasserer var ikke i stand ti l å korrigere disse forhold.

* De inntekter som er mottatt for andre tjenester enn kontigent og båter i havn, og alle utgiftene er kontert i regnskapet
manuelt, som også var planen. Inntekt for båter i vinteropplag ble mottatt etter tidl igere måte.

* Det ansees som at disse er korrekt ført og er hentet ut av regnskapet og lagt inn i regnskaps ark i regneark.

* Det gjenstår dermed å fordele resten av inntekten på medlemskontigent og bryggeleie. I bryggeleie inngår også noe
innbetalt strøm.

* Denne fordelinger er gjennomført på følgende måte. Innbetal ingene ti l banken er gjennomgått post for post og det er gjort
en vurdering av om den gjelder medlemskontigent el ler bryggeplass.

* Medlemskontigent er så estimert ti l kr. 1 1 7 800, og bryggeleien estimert ti l kr 508 088.

* Sum inntekter er dermed kr. 1 1 33 893, og sum utgifter er kr 688 1 23, noe som gir et beregnet overskudd på kr. 445 771 .

* Inntektsbeløpet inneholder kr. 243 421 , i støttemidler,som innbefatter kr. 1 80 625, for ny båt.

* Ny båt ble kjøpt for kr. 461 250. Den er ikke ført som utgift, men som en aktivapost, for senere avskrivinger.

* Et mindre beløp, kr. 6000 er betalt ut som forskudd Julebasar, og ført som fordring, ikke som utgift.



4. Forslag fra medlemmene

5. Vedta kontigenter og avgifter
Styret foreslår at medlemskontingenter forbl ir uendret for al le medlemmer.

Leie for båtplass i sommersesongen og vintersesongen foreslås oppjustert årl ig med 2,5% i takt med konsumprisindeksen.
Da leie ikke ble justert i 201 2 grunnet problemer med nytt faktureringssystem, bl ir økningen i 201 3 på 5% for å kompensere
for dette.

Ingen forslag er mottatt fra medlemmene.

22 .. FFjj eerrnnee sstteeii nneerr ii ss jj øø vveedd mmaasstteekkrraann mmeell ll oomm 220000 oogg 330000 kkaaii eenn ..

Bakgrunn: Det l igger en del store steiner rett utenfor kaien der mastekranen er plassert som kan medføre skader på båter i
forbindelse med demontering og montering av mast. En foreslår at styret får myndighet ti l å få fjernet disse.

Forslag ti l vedtak: ”Årsmøtet gir styret myndighet ti l å fjerne steiner utenfor mastekranen.”

Forslaget krever vanlig flertal l .

Det bl ir arrangert båtførerkurs i Milde-nøstet
helgen 24-25. november kl. 9-1 6 begge
dager.

Påmeldingsfrist 9. november ti l
jernes@online.no. Kursavgift 1 .200,-

BBÅÅTTFFØØRREERRKKUURRSS



6. Budsjett



1 9

Terminl iste 201 3



RETURADRESSE: MILDE BÅTLAG
SKIPANESVEGEN 1 2, 5259 HJELLESTAD

32774985399875

MILDE BÅTLAG
Organisasjonsnummer: 985399875

Husk julebasaren søn. 2. des
og Båtførerkurset helgen 24-25 Nov.

Husk å melde fra om adresseforandring!

Bruk http: //mildebatlag.org/medlem/

Korsfjordtrimmen 22.mai 201 2

Foto: Vidar Åsvang

Milde Båtlags hjemmeside

www.mildebatlag.org




