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1 . Årsberetning 201 3
ÅÅrrssmm eell dd ii nn gg MM ii ll dd ee bbååttll aagg 22 00 11 33

Nok er gang er det på tide å summere opp året som har gått
i Milde båtlag. Det er avholdt 1 1 ordinære styremøter i år, og
det har som vanlig vært stor aktivitet i de ul ike utvalgene og
Jentelaget. I år har vi hatt en gledelig økning i aktivitet på
sjøen, men jol letrim med Sniper, Oselvere og Fevajol ler på
mandagen, tur og hav på tirsdagene (Mildetrim og
Korsfjordstrim) og Optimistkurs på onsdagene, i ti l legg ti l
helgearrangement.

Det har vært en fin økning spesielt på Sniper - og det er
også gledelig at vi ser rekruttering i Optimister igjen.
Sommerregattaen/BC Snipe/MB jol len i vår var et
omfattende arrangement på flere baner med Oselvere,
Knarrer, Sniper og Optimister samtidig (34 båter). I ti l legg
har regattautvalget sti lt med startbåt på Huftarøy rundt, på
VM i Zoom8 på RAN, på Oselvar NM på Tysnes og
Askeladden på Tysnes. I sum har dette ført ti l at gjengene i
regattautvalget og i treningsutvalget har hatt en svært travel
sesong med mange dager på sjøen. Mildeskvetten ble avlyst
i år på grunn av værforholdene, og det samme var ti lfel let
med ”Tom brygge” arrangementet ti l Milde båtlag. Vi håper vi
kan få ti l et Tom brygge arrangement neste år i bedre vær!

Vi har prøvd et nytt opplegg i år for å få flere båter i aktivitet
ved å gi rabatt i havneleien for 201 4, både for seilbåter og
følgebåter. I og med at vi har hatt tre faste dager på sjøen
hver uke har det vært god bruk for ekstra mannskap og
følgebåter. Vi kan konstatere at det har vært flere seilbåter
på Mildetrimmen i år enn de siste årene, med totalt 1 8
deltagende båter, mens det har vært 5 båter fra Milde båtlag
på Korsfjordtrimmen. En gledelig utvikl ing er at det har vært
høy aktivitet på Snipene på mandagsseilasene med rundt 1 0
båter, mens vi har hatt l ite oppslutning på Oselverne i år.
Totalt sett er det imidlertid fremdeles for få båter som sti l ler.
Det var bare 8 tur og hav båter på klubbmesterskapet, samt
7 Sniper og to Oselvarer.

Vi håper at vi kan bygge på den gode utvikl ingen på
Snipene, fortsette å få med flere i tur og havklassen, få flere
på Feva jol ler på sjøen neste år, og få opp igjen Oselvar
seil ingen. Vi trenger også flere trenerressurser for å kunne
opprettholde aktiviteten som i år, bl.a. for å fortsette den
gode innsatsen med Optimisttrening.

Vi har som vanlig hatt gode dugnader i ti lknytning ti l både
nøst- og havneutvalgene og anlegget vårt begynner å
komme i god form, spesielt på kaiene der det er gjennomført
store forbedreinger, sist ved at det bla laget ny
landgangsbrygge ti l 1 00-kaien på dugnad i vår. Vi tar sikte
på å fortsette denne gode trenden, og jobbe på at både sjø
og landanlegget skal være representativt og i god stand.
Jentelaget som sti l ler trofast opp med servering og holder
oppe aktiviteter som Sommermarked, St. Hansfest og
Julebasar og er en viktig trivselsfaktor i laget som vi må ta
vare på.

Medlemsmassen ti l Milde båtlag har vært relativ stabil med
noen få nye medlemmer i 201 3. Vi har nå 403 medlemmer
(se tabell under).

Vi har valgt å kjøpe inn profesjonelle regnskapstjenester i
året som gikk, og det har vært noen innkjøringsproblemer,
bl.a. med å få programmert riktig medlemsregisteret vårt
som danner grunnlaget for mesteparten av faktureringen av
bla bryggeleie, strøm, nøstleie, betalt dugnad og
medlemskontingent. De fleste av disse utfordringene er nå
løst, og vi ser for oss at vi framover skal få et mer robust
system som ivaretar båtlagets økonomi på en god og sikker
måte.

Som de fleste har registrert er nå det nye avløpssystemet
ferdigsti lt, og vi har mistet l itt av arealet på
parkeringsplassen for båtopplag om vinteren. Bergen
kommune holder fremdeles på med en ny reguleringsplan for
Mildevågen for å legge ti l rette for framtidig gang og sykkelsti
langs parkeringsplassen og evt oppgraderinger av deler av
dagens parkeringsplass. Milde båtlag har spilt inn våre
behov og ønsker i denne prosessen, bla behov for både
vinteropplag av båter som i dag, ti lgang på slippen, og for
ul ike sommeraktiviteter der en bruker parkeringsplassen. Vi
håper også at denne reguleringsplanen skal legge ti l rette for
videreutvikl ing av arealet som båtlaget eier på nordsiden av
Mildenøstet, for eksempel i form av et nytt nøst og/el ler nye
garderobe og dusjfasi l iteter.

Vi håper at dere følger med på nettsidene våre der det stadig
legges ut ny informasjon, og gjerne også melder dere inn i
Facebookgruppen ti l Milde båtlag der en kan dele
informasjon og bilder. Ta gjerne kontakt med styret hvis dere
har ideer ti l bedre løsninger el ler ser behov som må dekkes
bedre opp. Det kommer ti l å bl i hold seilteorikurs i vinter ved
Erl ing Nesse, og vi håper at mange kan sti l le her å få
teoretisk påfyl l og bidra med erfaringer. Merk også at HSK
har seilkroer gjennom sesongen der aktuel le tema blir tatt
opp. Så vil vi minne på at dere også må se etter båtene og
anlegg nå i vintersesongen, og ser fram ti l en ny god
seilsesong i Milde båtlag!

MM eedd ll eemm mm eerr ii MM ii ll dd ee bbååttll aagg hh øø sstteenn 22 00 11 33

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

Kvinner 3 1 0 8 2 1 7 42 82

Menn 6 1 1 6 27 76 1 95 321

TToottaall tt 99 22 11 11 44 22 99 99 33 22 33 77 44 00 33
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Milde Båtlags Æresmedlemmer

Klubbmesterskap Oselvere

Foto: Michael Peter Riisøen

Milde Båtlags ÆresmedlemmerMilde Båtlags Æresmedlemmer

Hva skjer ?
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Havneutvalget
Sommersesongen er nå over og vi er i gang med
vintersesongen – med båter på både land og sjø. For
sommeren har det vært forholdsvis rol ig i anlegget uten
store vedlikeholdsbehov. Et unntak gjelder for landgangen
på 1 00-kai som ble skikkelig overhaldt og som nå fremstår
som ny. Nødvendig vedlikehold gjøres kontinuerl ig og
innsatsen ti l medlemmer som sti l ler på dugnad er
uvunderl ig. Takk ti l al le som sti l ler opp!

Båtopptaket gjenstår i skrivende stund men jeg vil anta at
det skal gå greit med den erfaring og kløkt vi i fel leskap
besitter.

I forhold ti l vær og vind i vintersesongen er det nå ekstra
viktig at den enkelte sikrer båten sin godt. Desverre erfarer
vi at dårl ige fortøyninger el ler blafrende presseninger
medfører skader på egen båt, anlegg eller andre båter .
Selv om den enkelte mener at fortøyning og krybbe er i den
beste stand så er det al l ikevel viktig at hver båteier tar turen
for å sjekke ti lstanden med jevne mellomrom. Det kan
komme som en overraskelse at det nettopp er din båt som
stjeler oppmerksomheten pga dårl ig fortøyning eller noe
annet.

DD UU GG NN AADD EE RR FF OO RR VVII NN TTEE RRSS EE SS OO NN GG EE NN

• 26. oktober 201 3 kl 1 0:00-1 5:00

• 5. februar 201 4 kl 1 7:00-20:00

• 1 5. mars 201 4 kl 1 0:00-1 5:00

• 22. mars 201 4 kl 1 0:00-1 5:00

• 02. apri l 201 4 kl 1 7:00-20:00

Dugnadsplikten er på 1 0 timer for vintersesongen.

BB ÅÅTTUU TTSS EE TTTT VVÅÅRREE NN 22 00 11 44

For dem som allerede nå ser frem ti l våren og en ny sesong
på sjøen så skal det nevnes at båtutsettet er satt ti l 5. apri l
201 4 kl 1 0:00. Klokkeslettet er valgt med hensyn på
tidevann.

FF OO RRTTØØYYNN II NN GG

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.

BB ÅÅTTEE RR PPÅÅ LLAANN DD

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 området. I ytterste fal l kan
dette medføre ti l båtvelt.

AANN SS VVAARRLLII GG HH EE TT

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.

Sammen vil vi greie å holde havn og eiendeler i god stand.
Vi oppfordrer medlemmene ti l å komme med forslag ti l
mulige utbedringer og ti ltak.

Benytt gjerne epost: nost-havn@mildebatlag.org.

Med vennlig hi lsen

PPeerr LLaassssee RReeii nn eerrttsseenn

LLeedd eerr HH aavvnn eeuu ttvvaall gg

Jentelaget
JENTELAGET VÅR OG SOMMER 201 3

Jentelaget er som vanlig ti lstede på det som rører seg i
Milde Båtlag. Sesongen startet med båtutsett og vi sti l te
med varm suppe og rundstykker 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 å spiser.

Sommer regatta og MB-jol len 8-9. juni sti l te vi med hotdog,
vafler, brus og kaffe.

-St. Hans feiringen i Mildevågen var det som vanlig stor
oppslutning om selv om det regnet kraftig ti l tider. Jentela-
get var så heldige at vi fikk låne Grendalaget sin ny
innkjøpte salgsvogn. Da kunne vi stå inn å selge kaffe,
vafler, brus og snop. Vi tente bålet ca. 1 7.30.

Klubbmesterkapet 21 -22. september er årets avslutning på
seilsesongen. Da serverte vi hamburgere om lørdagen ti l
sultne jol le seilere. Søndagen sto det gryterett på menyen.

Den 1 . juni hadde Grendalaget sommermarkedet i Mildevå-
gen. Milde Båtlag sti lte med strøm og vann, jentelaget sti lte
med telt og jol legruppen sti lte med optimister og seil in-
struktører. Kanskje vi skal prøve å være litt flere fra styre
med neste år sl ik at vi kan reklamere litt for laget og hva vi
driver med.

HH ii ll sseenn SS ii sssseell NN ii ll sseenn

HH uu sskk jj uu ll eebbaassaarreenn ssøø nn dd aagg 11 .. dd eesseemm bbeerr..
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Treningsutvalget

Nøsteutvalget
Nøstutvalget har i sesongen 201 3 bestått av;

Jan Fossberg - leder, Ari ld Myhre, Ivar Trones, og Dag 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 ikke minst rydding og stel l av
uteområdene. Vi har ryddet vekk en god del gammel skrot
som har l igget i kantområdene av oppsti l l ingsplassen/
parkeringsplassen. Videre har vi fått plassert uteriggere som
lå l ike ved bussholdeplassen bak Mildenøstet.

Som tidl igere år er det fortsatt en utfordring med bruk av
verktøy. Verktøy har dessverre en lei tendens ti l å forsvinne,
noe som sikkert skyldes at en glemmer å legge det ti lbake
etter bruk. I ti l legg ti l kostnader ved stadig måtte kjøpe nytt,
redusere det også effektiviteten ved gjennomføring av
dugnader når vi oppdager at verktøy mangler. Selv om vi
ved de fleste dugnader gjennomfører en sjekkrunde i
forkant, så er det vanskelig å fange opp alt. Det er derfor er
klar hensti l l ing ti l al le som bruker verktøy fra boden, å være
nøye med å legge det ti lbake etter bruk.

Av utbedringer utover normalt vedl ikehold kan nevnes;

• Kai fremfor Mildenøstet er utbedret med nye bord. Det
gjenstår kun ytterste ramme samt skjørt mot flytebryggen/
gangbanen.

• Bensincontainer er bl itt malt og satt inn luftspalte

• Det er laget og montert stativ for kajakk, som er åpnet for
medlemmer.

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.

JJ aann FF oosssseebbeerrgg

LLeedd eerr NN øø sstteeuu ttvvaall gg eett

OO ppttii mm ii sstt--kkuu rrsseett

Fikk 1 1 påmeldinger, hvor 3 trakk seg i løpet av våren.

Det har vært en fin gjeng med en god blanding av gutter og
jenter.

Foreldre har sti lt opp og hjulpet ti l med klargjøring av båter,
mens barna har hatt teori før de har dratt på sjøen for å
seile.

Fine vindforhold for barna, sl ik at det ikke har bl itt for tungt
el ler at noen har bl itt redde. Foreldrene er fl inke ti l å seile
med de som er l itt utrygge og noen foreldre er med i
følgebåter. Vi har al ltid 3-4 følgebåter på sjøen.

Etter seil ingen så har vi en gjennomgang på det vi har holdt
på med ute på sjøen og noe teori. Seiltips og noen regler
bl ir gått gjennom hver gang.

2-3 av seilerne seiler al lerede ute i Fanafjorden.

Utover på høsten så var det ikke så mange igjen, men de
meste ivrige sti lte ti l start på Klubbmesterskapet 21
september.

Dessverre så blåste det for mye for de 3 som vil le prøve
seg og de måtte bryte (1 0 m/sek).

Alle fikk premie og alle er velkommen ti lbake ti l neste vår.

SS nn ii ppee

Snipene har startet opp med seil ing hver mandag og da er
det fra 1 ti l 3 seilaser.

Det har vært 5-6 Sniper med hver gang og nå siste gang før
sommeren sti lte 9 båter på linjen ti l 3 seilaser.

Høsten fortsatte med samme antal l båter på treningene,
som før sommeren. Det har vært med en del ungdommer,
hvor en kommer fra Colombia. En del av Snipene, som kom
over fra BS har meldt seg inn i Båtlaget og synes at det å
kunne seile opp ti l 3 seilaser på en ettermiddag er veldig
bra. Dette trekker en del seilere. Totalt har 1 7 Sniper vært
ute på sjøen og ca 36 personer har vært med. Etter
seil ingen så har vi noen ganger hatt debrifing for å få løft på
de som har seilt minst. Al le som har meldt sin interesse får
prøve seg i treningsseilasene, enten som rormann/kvinne
eller gast. Dette ser også ut ti l å fungere veldig bra.

Fortsetter ti l neste år hvor målet er å få 20 båter på sjøen.

Feva, her har vi ikke fått opp den store interessen enda,
men her må vi få l itt hjelp fra ekspertisen for Feva. Det har
vært ti l sammen 3 båter på sjøen, men ikke samtidig. Her vil
vi jobbe med de unge. Håper å få en av de unge ti l å lede
denne gruppen, med hjelp fra treningsutvalget. Ti l neste år
kommer mest sannsynlig noe fra Optimistene ti l å prøve
seg i Feva.

Takker for en fin sesong og vel møtt ti l våren 201 4.

EE rrll ii nn gg NN eessssee

TTrreenn ii nn gg ssuu ttvvaall gg eett
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Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Regnskapsprinsippene
er beskrevet nedenfor.

Driftsinntekter og kostnader

Inntektsføring skjer i samsvar med opptjeningsprinsippet som er leveringstidspunktet for utleie av flytebrygger, vinterlagring,
utleie nøst etc.

Kostnader bokføres når de er påløpt.

Vurdering og klassifisering av balanseposter generelt

Eiendeler bestemt ti l varig eie el ler bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler.
Fordringer som skal ti lbakebetales innen ett år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig
gjeld er ti lsvarende kriterier lagt ti l grunn.

Anleggsmidler vurderes ti l anskaffelseskost. Anleggsmidler som har begrenset økonomisk levetid, skal avskrives etter en
fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidler skal nedskrives ti l virkel ig verdi ved verdifal l som forventes og ikke være
forbigående. Nedskrivningen skal reverseres i den utstrekning grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er ti l stede.

Omløpsmidler vurderes ti l laveste av anskaffelseskost og virkel ig verdi.

Gjeld vurderes ti l virkel ig verdi.

Varer: Lager av innkjøpte varer vurderes ti l laveste av anskaffelseskost og virkel ig verdi.

Fordringer: Kundefordringer og andre fordringer vurderes ti l pålydende etter fradrag for avsetning ti l forventet tap. Avsetning
ti l tap gjøres på grunnlag av en individuel l vurdering av de enkelte fordringer.

NN oottee 11 –– SS ttøø nn aadd ssmm ii dd ll eerr

Milde Båtlag har for regnskapsåret mottatt kr 1 8 230 i grasrotandel.

NN oottee 22 –– LLøø nn nn

Det er ikke utbetalt lønn eller annen godtgjørelse ti l styret.

Båtlaget er ikke pliktig ti l å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

NN oottee 33 –– AAnn ll eegg gg ssmm ii dd ll eerr

Båter Slipp Kontor-rekvisita o. l

Bokført verdi pr. 01 .09 425 721 1 1 4 855 9 559

Årets avskrivninger 42 572 5 743 2 868

Bokført verdi pr. 30.09 383 1 49 1 09 1 1 2 6 691

Saldo avskrivninger 1 0 % 5 % 30 %

Flytebrygger Fast eiendom Tomt Sum

Bokført verdi pr. 01 .01 880 030 1 90 091 280 000 1 900 256

Årets avskrivning 44 002 3 802 98 987

Bokført verdi pr. 31 .1 2 836 028 1 86 289 280 000 1 801 269

Lineære avskrivninger 5 % 2 % Ingen avskr.

NN oottee 44 –– SS ppeessii ffii kkaassjj oonn aavv ffoorrdd rrii nn gg eerr oogg gg jj ee ll dd

Fordringer som forfal ler senere enn ett år etter regnskapsårets slutt utgjør kr 0.

Informasjon om gjeld som kan forfal le fem år etter regnskapsårets slutt er lånebevis på kr 28 550 og depositum ti l
medlemmer på kr 81 0 000.
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3. Forslag fra styret

4. Forslag fra medlemmene
Det forel igger ingen forslag fra styret.

NN oottee 55 –– EE nn dd rrii nn gg ii eegg eenn kkaappii ttaa ll .. -- MM BB EE gg eenn kkaappii ttaa ll

Avsetning Flytebrygger Annen opptjent egenkapital Sum

Egenkapital 01 .1 0.201 2 878 405 0 445 770 1 324 1 75

Års resultat 1 00 000 70 686 1 70 686

Egenkapital 30.09.201 3 878 405 1 00 000 51 6 456 1 494 861

NN oottee 66 –– PPaann ttssttii ll ll ee ll sseerr.. -- BB ookkfføø rrtt gg jj ee ll dd ssoomm eerr ssii kkrreett mm eedd ppaann tt eell ll eerr ll ii gg nn eenn dd ee ssii kkkkeerrhh eett::

201 3 201 2

Gjeldsbrevlån 65 448 99 275

Sum 65 448 99 275

Bokført verdi av eiendeler sti lt som sikkerhet:

201 3 201 2

Milde Båtlag nøst 1 86 289 1 90 091

Sum 1 86 289 1 90 091

FF oorrssll aagg 11 :: Rune Søreide

FF jj eerrnn ee oorrdd nn ii nn gg eenn mm eedd 33 åårrss eekkssttrraa aann ssii eenn nn ii tteett vveedd ttii ll dd eell ii nn gg aavv ppll aasssseerr ssåå ll eenn gg ee vveerrvveett
vvaarreerr..

Vi trenger folk i styret og utvalg som er der for å gjøre en jobb og ikke primært er der for
å få båtplass.

Dette forandrer § 4 i vedtektene for Milde Båtlag

§§ 44 Havnutvalget avgjør hvem som skal få plass i flytebryggene om sommeren og i
flytebryggene og på land om vinteren, etter følgende retningsl injer:

• I Milde Båtlags anlegg gjelder medlemsansiennitet som hovedregel.

Medlemmer som deltar i styret og utvalg får 3 års ekstra ansiennitet ved ti ldel ing av
plasser,så lenge vervet varer. Ved lik ansiennitet går seilbåter foran andre båter.

FF oorrssll aagg 22 :: Rune Søreide

FF jj eerrnn ee oorrdd nn ii nn gg eenn mm eedd rraabbaatttt ppåå hh aavvnn eell ee ii eenn ffoorr aakkttii vvee bbååtteerr..

Dette har ikke fungert som forventet. Vi har tvunget utpå en del flere seilbåter som har
seilt 3 seilaser, men ordningen for motorbåtene virker veldig urettferdig og
arbeidskrevende. Det er mange som ønsker å gjøre dugnadsplikten sin på sjøer som
følgebåt, i ti l legg kommer alle som vil være med for å få redusert havneleie.

FF oorrssll aagg 33: Erik Birkeland

NN øø sstteeuu ttvvaall gg oogg hh aavvnn eeuu ttvvaall gg ssll ååeess ssaamm mm eenn ttii ll eetttt uu ttvvaall gg ssoomm ttii dd ll ii gg eerree oogg mm øø tteerr mm eedd eenn
rreepprreesseenn ttaann tt ii ssttyyrreett..

Dette vil fjerne en del uklare grenser mellom nøst og havn samt gi en langt bedre
utnyttelse av dugnadsressursene.

Leder for nøst og havn vil fritt kunne organisere utvalget og dele opp i ansvarsområder,
men med en stemme inn i styret.

SS ttyyrreettss kkoomm mm eenn ttaarreerr ttii ll ffoorrss ll aagg ffrraa
mm eedd ll eemm mm eenn ee::

FF oorrssll aagg 11 : Styret er delt i synet på
denne saken. Forslaget
innebærer vedtaksendring og
krever 2/3 flertal l for å bli vedtatt.

FF oorrssll aagg 22: Styret er delt i synet på
om ordningen med rabatt for
aktive båter virker etter hensikten,
men er enig i at om ordningen
forsetter må den forbedres og
gjøres mer tydelig med tanke på
hvordan en avtaler å sti l le som
hjelpebåt og/el ler helpemannskap
på Milde båtlag sine
arrangement.

FF oorrssll aagg 33: Styret er delt i synet på
denne saken. Forslaget
innebærer vedtaksendring og
krever 2/3 flertal l for å bli vedtatt.
Hvis forslaget bl ir godkjent gjelder
det fra 201 5.
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5. Vedta kontigenter og avgifter

6. Budsjett

Kontingenten ti l NSF stiger med kr.30 pr. medlem for 201 4.

Styret foreslår å øke kontingentenr med kr.30- for al le medlemmer. Ny sats bl ir da:

Hovedmedlem kr.480

Famil iemedlem kr.1 55

Junior kr.205

Pensjonist kr.1 80



MILDE BÅTLAG
Organisasjonsnummer: 985399875

Milde Båtlags hjemmeside

www.mildebatlag.org

RETURADRESSE: MILDE BÅTLAG
SKIPANESVEGEN 1 2, 5259 HJELLESTAD




