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1 . Varamedlem
Fiona Fredheim
Telefon mobil:
E-post:fiona.fredheim@hotmail.com
2. Varamedlem:
Michael Riisøen
Telefon mobil: 484 94 394
E-post: michael.riisoen@adm.uib.no
3. Varamedlem:
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Arvid Jørgensen
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Bjørn Rasmussen: 55 99 1 5 34
Kjell Totland
Berit Rasmussen: 55 99 1 5 34
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Dag Olav Drange
Revisorer:
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Repr. til NSF Seilting 2 rep.
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Innkalling årsmøte

Store Milde, 1 2.08.201 4

Årsmøte 201 4
Det kalles herved inn til årsmøte i Milde båtlag
Tirsdag 1 8. november kl 1 900

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.

Åpning av årsmøtet og godkjenning av innkalling
Valg av dirigent, referent og tellekorps
Godkjenning av fremmøtte medlemmer
Godkjenning av saksliste

Saksliste:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Årsberetning 201 4
Regnskap 201 4
Forslag av saker fra styret
Forslag av saker fra medlemmene
Vedta kontingenter og avgifter
Budsjett for 201 5
Valg av representanter til styre og utvalg

Forslag som skal behandles på Årsmøtet må være sendt styret seinest 1 5. oktober 201 4.
Vel møtt!
Styret
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1 . Årsberetning 201 4
Årsmelding Milde båtlag 201 4
Året som har gått har innehold en fantastisk sommer for
båtfolket her på Vestlandet, og vi har hatt god oppslutning på
de fleste seilarrangementene til Milde båtlag. Det har vært
god oppslutning med Sniper på mandagsseilasene, det
samme har vi sett på tirsdagsseilasene på Fanafjorden og i
Korsfjorden, og vi har klart å få opp igjen noe aktivitet på
jollene på onsdagene. Det er dessverre færre som prioriterer
regattaene i helgene. Vi skulle gjere også sett at flere
Oselvere var med og seilte gjennom sesongen, og at vi fikk
med flere til å seile Fevajolle. Totalt har det vært med 1 6
joller på jolletrimmen, 39 seilbåter på Korsfjordtrimmen, 1 3
på Mildeskevetten, 25 på Mildetrimmen, 29 båter/joller på
Sommer/Entyperegatta,
6
Oselvere
på
SAS
Interskandinavisk, 24 på Norden Maritime Race week-end
og 24 på klubbmesterskapet. Vi har også hatt fine
plasseringer med Milde båtlag båter, bla med to klasseseiere
i Korsfjordtrimmen, og i Norden Maritime Race week-end.
Vi er heldige som har et regattautvalg med høy
arbeidskapasitet, som stiller opp på alle Milde båtlag sine
egne arrangement, og som også har stilt opp for andre
seilforeninger i år. Jentelaget bidrar med servering og en fin
sosiale ramme rund arrangementene våre. Det har og vært
fin oppslutning på havn- og nøstutvalgene sine dugnader,
og det er bla gjort en stor jobb på 300 kaien i 201 4. Vi har
også har fine bidrag fra de som stiller opp med hjelpebåt
eller som hjelpemannskap på arrangementene våre, enten
som del av ordinær dugnad eller som en del av
rabattordning for ”aktive” motorbåter. Treningsutvalget har
fått inn en ekstra trener i høst, og har hatt god aktivitet på
mandager og onsdager med jollene. Det planlegges også
nye temakvelder og seilregler med mer i vinter. Vi har hatt to
seilkroer etter Midletrimmen og vil fortsette med disse også
neste år.
I styret opplever vi at det er god drift i båtlaget, og at det er
god oppslutning om dugnadsarbeidet. Vi har fått til en bedre
løsning med fakturering og regnskap, og vi jobber med å
forbedre dataverktøyene som styret bruker slik at det skal bli
mer brukervennlig. Båtlaget har en god og stabil økonomi
slik driften vår en nå. Vi har fått inn en del stønadsmidler
som vi vil bruke til å legge bedre til rette for
ungdomsarbeidet i seilforeningen vår. Medlemsantallet i
Milde båtlag har vært relativt stabilt over de siste årene, med
en liten nedgang fra 403 i 201 3 til 389 medlemmer i 201 4.
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Anlegget vårt er i rimelig god stand, men vi ser for oss at det
kan være nødvendig å framskynde noe oppgradering på
1 00-kaien, bla ved å kjøpe noen nye uteriggere i 201 4. Vi
savner også gode garderobe, dusj og toalettfasiliteter, og vi
ønsker å utrede muligheter for å etablere slike fasiliteter i
tilknytning til Mildenaustet, både når det gjelder godkjenning
og finansiering. Det foreligger også nå nylig et forslag til
reguleringsplan i forbindelse med framtidig gang og sykkelsti
i Mildevågen, der det ser ut til at Milde bptlag sine interesser
når det gjelder bruk av parkeringsplassen til båtopptak og
joller ikke er fgodt nok ivaretatt. Dette vil bli viktig å følge opp
framover.
Nettsidene til Milde båtlag inneholder oppdatert informasjon
om seilarrangement og andre aktiviteter, og Facebook
gruppen til Milde båtlag er også et fint sted å legge ut
relevant informasjon og bilder fra våre medlemmer.
Vi oppfordre alle til bli mer aktiv på arrangementene våre, og
vi tar gjerne imot innspill på hvordan vi kan forbedre arbeidet
vårt i styre og utvalg for å legge bedre til rette for økt
aktivitet. Vi håper at så mange som mulig kommer på
Årsmøtet og engasjerer seg i hvordan vi kan utvikle båtlaget
og anlegget vårt til å bli enda bedre!
Oversikt over medlemmer i Milde båtlag oktober 201 4.
Alder 0-9
1 0-1 9 20-29 30-39 40-49 50+
Total
Kvinner 4
7
9
6
16
37
79
Menn 2
14
8
22
67
1 97 31 0
Totalt 6
21
17
28
83
234 389

Hederstegn i Milde båtlag
I 201 3 ble hederstegn tildelt til Marianne Blom, Sissel Nilsen
og Karsten Oma som har gjort Milde båtlag store tjenester
med flott innsats over mange år.

Geir Lasse

Milde Båtlags Æresmedlemmer
Æ resm ed l em m er:
Jacob Naustdal
Møllerup Milde
Ole M. Drange
Gustav Milde
Trygve Nielsen
Kjell Totland
Rasmus Skibenes
Ola M. Drange
Arvid Birkeland
John Hordnes
Leif Erichsen
Magne M.Drange
Bjørn Østervold
Ernst Nipen
Harald Milde
Dag Olav Drange
Gisle Didriksen
Tore Kristian Vik
Kjell Milde
Berit Rasmussen
Bjørn Rasmussen

H e d e rste g n :

Bjørn Østervold
Leif Erichsen
Arvid Birkeland
Kjell Totland
Ole Milde
Ola M. Drange
Magne M. Drange
Arne Thorstenson
Ernst Nipen
John Hordnes
Jens F. Milde
Margit Milde
Ingjerd Nipen
Laila Milde
Kristine Drange
Berit Rasmussen
Bjørn Rasmussen
Birger Bjerke
Nils-Ove Nipen
Grethe Milde
Inger Lise Milde
Odd Haugland
Ottar Uthaug
Gunnar Milde
Rune Søreide
Marianne Blom
Sissel Nilsen
Karsten Oma

Ti l d el t år:
1 968
1 968
1 968
1 968
1 978
1 988
1 988
1 988
1 988
1 988
1 988
1 988
1 988
1 988
1 998
2003
2003
2003
2006
2006
2006

†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†

Ti l d el t år:
1 978
1 978
1 978
1 978
1 978
1 979
1 979
1 983
1 983
1 984
1 984
1 988
1 988
1 988
1 988
2003
2003
2005
2005
2008
2008
2008
2008
2008
201 0
201 3
201 3
201 3

†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†

S ti fte t 8 . m a i 1 9 2 8

Æ resm ed l em m er av d en g yl d n e ri p
Jacob Naustdal
Ole.M. Drange
Nils Møllerup
Jens Meidell Møllerup
Møllerup Milde
Henrik Østervold

1 953
1 953

S ei l ere av d en g yl d n e ri p
Erling Nesse
Olav Nipen
Jan Hansen
Harald Milde
Johannes Møllerup
Harald Nipen
Magne Drange
Ola Drange
Kjell Totland
Birger Bjerke
Eva Elisabeth Sandtorv
Bjarte Sandtorv
Stein Olav Drange
Nils-Ove Nipen
Natcha Uthaug
Elsa Mathilde Buvik

1 953
1 953
1 953
†
1 953
†

Ti l d el t år:
†
†
†
†

Ti l d el t år:
1 988
1 988
1 988
1 988
1 988
1 988
1 988
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2005
2008

†
†

Oppdatert:27. oktober 201 4 MPR

5

6

7

8

9

10

13

Havneutvalget
Årsmelding Havn
Havneutvalget har gjennom 201 4 jobbet med generelt
vedlikehold i havnen. Det er « som normalt» gjort en del
mindre reparasjoner på anlegget, bl.annet er landgang 300
kai reparert.
Av større arbeider, ble det i vintersesongen skiftet en
pontong under ytterste element på 300 kai. En stor
operasjon, som ble gjennomført gjennom tre dugnadsøkter.
Takket være nøkkelpersoner i båtlaget, samt glimrende
dugnadsinnsats fra medlemmene ble jobben utført uten å
leie inn dyre, eksterne aktører.
Gjennom hele sesongen har det vært godt oppmøte og god
stemning på dugnadene.
I forbindelse med fellesmøte i utvalgene januar 201 4,
besluttet vi at det skulle avholdes sikkerhetsmøte før båt
utsett 201 4. Tilbakemeldingene etter båt utsett i vår har vært
entydig positive og ordningen med sikkerhetsmøte blir
således videreført.
Anlegget i Mildevågen er i tilsynelatende god stand, men har
behov for betydelig vedlikeholdsarbeid, kontinuerlig ettersyn
av festemateriell mm. Noen av utriggerne i anlegget er ikke
forsvarlig, det vil derfor bli anmodet om midler til minimum
fire nye utriggere i 201 5.
Geir

Jentelaget
gryterett til seilere og arrangører.
Båtopptaket kom med regn og sur vind , så da smakte det
nok med varmende suppe etter endt økt.
Minner alle om Julebasaren i Mildenøstet 30.november
kl.1 7.00
Hjertelig velkommen.
På sommermarkedet stilte vi med salg av vafler , kaffe og TJentelaget , Milde Båtleg
Shirts med MB – logo.
St. Hans var en godt besøkt kveld i Mildevågen og det var
kjekt å se så mange kjente men også nye ansikter. Et
absolutt vellykket arrangement også denne gangen.
På klubbmesterskapet ble det servert Hamburgere og
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Årsmelding fra Jentelaget
Også i år har Jentelaget vært aktiv når det har skjedd noe i
Milde Båtlag.
Sommerregatta ,med servering til seilere og arrangører.

Nøsteutvalget
Nøsteutvalget har i sesongen 201 4 bestått av Arild Myhre –
Leder, Ivar Trones, Dag Erik Rønvik og Jan Fossberg.
I løpet av året har Nøsteutvalget hatt flere dugnader
sammen med Havneutvalget. Vi har fått byttet en del dårlig
kledning på nordveggen av nøstet og malt denne, flere av
vinduene er kittet opp igjen og malt, og det gjenstår
fremdeles noen som skal tas til neste år. Det ble også ryddet
opp i maleboden under trappen, da det var mye gammel
maling og ødelagte pensler. Det ble ryddet bort endel
eierløst rot i Kommunenøstet, så nå gjelder det å holde fint
fremover. De som har slepejoller/RIB i Kommunenøstet må
tømme disse for luft og stable pent.
Mildenøstet har fått installert vannmåler, og hvis
medlemmer oppdager lekkasjer eller andre feil, setter vi pris
på en beskjed om dette. Påhengsmotorene til jolle og RIB`er
fikk en overhaling på verksted i vår, og trenger kun å bli kjørt
i ferskvann og oljeskift. Flaggstengene på bryggekanten
utenfor nøstet fikk et sårt tiltrengt malingstrøk i sommer, og
vi har fått tilkjørt noen lass med sand/subbus som er fordelt
utover P-plassen, og dette er en jobb som vil fortsette til
neste år. Det siste som ble gjort er bytte av mastevinsj

m/wire.
Vi har kjøpt inn en del nytt verktøy i år, og som tidligere er
det også i år veldig vanskelig å holde orden i verkstedet, da
medlemmer glemmer å legge verktøy tilbake på rett sted.
Dette gjør at det blir kjøpt inn unødvendig nytt verktøy før
dugnader. Håper alle vil legge seg dette på hjertet.
Hilsen Nøsteutvalget – Arild Myhre

Treningsutvalget
Snipene kommer til å legge opp til tema-kvelder i vinter og
den første kvelden vil bli i slutten av NOV-201 4. desember
er juleferie. På nyåret starter en i siste uken av JAN-201 5.
FEB., MAR. og APR Alle tema-kvelder blir i slutten av mnd.
Sesongen har totalt sett vært god for jollene og Oselvaren.
på en mandag. Datoer vil komme senere og temaene
Nybegynnere i Optimist har vært veldig ivrige, selv om de kommer sammen med datoene. Alle seil interesserte er
bare har vært 4 seilere.
velkommen.
De har gjennomført en fin vårsesong fra begynnelsen av FEVA har dessverre ikke deltatt i år, men det er allerede
mai til slutten av juni, med lite vind de fleste gangene. bemannet opp båt til neste år, så det blir spennende å se
Høsten startet på samme vis som våren sluttet, men nå var utviklingen her.
vi heldig å fikk en trener( Sofie Nilsen ), som dro de lenger
ut på sjøen slik at de fikk prøvd seg en del mer. Da Milde har 5 båter, så her er det bare å melde sin interesse.
klubbmesterskapet ble avviklet i slutten av september, stilte Oselvaren har vært med på mandagene og startet sammen
alle 4 til start. Det er et godt tegn for videre seiling til neste med jollene og det er fint å kunne se at 5 båter har deltatt
år. Vi er veldig imponert.
og totalt 1 2 seilere har vært på sjøen.
Noen av disse seilerne håper vi å se igjen i FEVA neste Fant 22 ble vinner her, med Svein Drevsjømoen – Egil H
sesong, kanskje 2-3 båter på sjøen om mandagene?
Hansen og Bjørn Rasmussen om bord.
Sofie vil være trener for nybegynnerne til neste år, hvor Vi gratulerer.
Arvid Jørgensen også kommer til å være en støttespiller.
Erling Nesse vil hjelpe til med teorikvelder i starten av NM-Oselvar 201 5 blir seilt på Milde og da håper en at enda
flere båter kommer på sjøen (tidlig).
sesongen.
Innbydelse til nytt Nybegynnerkurs vil bli sendt ut i Januar1 5.
Ønsker alle en god vinter og vel møtt til neste år.
Snipeseilerne har hatt en god sesong, med unntak av
sommerregatta som man ikke klarte å stille på. Dette skal
en ta tak i til neste år slik at vi får Bergen-cup tilbake med Hilsen
deltagelse fra andre byer(Stavanger). Deltagelsen på Treningsutvalget v/ Erling Nesse
jolletrimmen har vært veldig god og til sammen har 1 7
Sniper og totalt 41 personer vært med og seilt i vår og høst,
hvor til slutt 1 2 år unge George Martin Børve vant med god
margin til de mer rutinerte seilerne. Imponerende.
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Årsberetning fra jolleutvalget 201 4

2. Årsregnskap 201 4

16

17

18

3. Forslag fra styret

3. Forslag fra styret
3.1 Innkjøp av salgsvogn for å stimulere til sosiale arrangement rundt MB
Bakgrunn: Båtlaget ønsker å investere i en salgsvogn til bruk ved arrangement og til servering av forfriskninger ved
treningsaktiviteter. Vi har leid Grendalagets vogn ved noen tidligere arrangement. Det har bidratt til betydelig økning i
omsetning og inntjening ved arrangement, og et bedre arbeidsmiljø for Jentelaget. Det er imidlertid noen betenkeligheter
med hygieniske forhold ved leie av denne vognen. De gangene vi har leiet vognen har den ikke vært rengjort, og Jentelaget
har måtte foreta en grundig rengjøring. Båtlaget ønsker en vogn som tilfredstiller kravene til hygiene og som er tilgjengelig
når de trenger den. En slik investering vil være et positivt bidrag til miljøet i Mildevågen, og inntektene ved salg fra vognen
forventes å ville tilbakebetale investeringen over tid.
Forslag til vedtak: Styret gis fullmakt til å kjøpe en salgsvogn innenfor en ramme på 80 000 kr, samt å utarbeide en plan for
bruk og leie.
3.2 Innkjøp av nye uteriggere til 1 00-kaien, som forskuttering på ny 1 00-kai
Bakgrunn: Flere av uteriggerne på 1 00 kaien begynner å bli slitt eller er for små og trenger utskiftning. Samtidig er det behov
for lengre uteriggere på 200 og 300 kaien. Det foreslås derfor å kjøpe inntil 4 nye uteriggere, og at en bytter mellom kaiene
for å få mer optimal bås-størrelse.
Forslag til vedtak: Styret gis i mandat til å kjøpe inn 4 ute-riggere ved å belaste avsetningene for framtidig 1 00 kai.
3.3. Utrede prisgrunnlag for framtidige utskiftninger og oppgraderinger av MB sine kaier
Bakgrunn: Kaiene til MB blir kontinuerlig vedlikehold og er planlagt skiftet ut med gitte mellomrom. Neste planlagte utskifting
er 1 00-kaien inne ved Mildenøstet. Båtlaget er snasvarlig for å riktig dimensjonerte brygger, ute-riggere og fortøyninger i
forhold til størrelse og vekt på båtene, samt i forhold til den totale belastningen på anlegget sommer og vinter. Ved
oppgraderinger og utskiftninger må det tas høyede for framtidige endringer i båtstørrelse og vekt innenfor rammen av 42 fot
som er satt som øverste grense i årsmøtevedtak.
Hvis den gjennomsnittlige båtstørrelsen og vekt øker i årene framover vil dette kreve lengre og dyrere uteriggere og hele
anlegget må dimensjoneres i hht forventet belastning. Det kan derfor bli høyere kostander med utskiftning og oppgradering
enn tidligere antatt. Det er derfor behov for å se på reelle kostander ved framtidige kaier gitt forventede båtstørrelser. Gitt at
kaileie skal reflektere faktiske kostander pr bås, kan det også bli aktuelt å forelå en justert prismodell i forhold til båtstørrelse
og vekt.
Styret bør derfor utrede kostander ved framtidige kai-oppgraderinger, og vurdere behov for å justere prismodell i forhold til
båtstørrelse og størrelse på båt.
Forslag til vedtak: Årsmøtet gir styret mandat til å utrede kostander ved framtidig oppgradering av kaianleggene til MB, samt
vurdere behov for justeringer av prismodell som fremmes til årsmøtet.
3.4 Utrede muligheter for våtromsfasilteter i tilknytning til Mildenaustet
Milde båtlag har tidligere utredet og fått tegnet et forslag til et nytt 2 etasjers klubbhus/naust vegg-i-vegg med Mildenaustet
)på nordsiden på MB sin eiendom). Det ble søkt om dispensasjon fra reguleringsplanen for å kunne reise et slikt bygg til
Bergen kommune, men dette ble avslått. Bergen kommune er i ferd med å lage en ny reguleringsplan for indre del av
Mildevågen, og Milde båtlag har spilt inn våre behov og ønsker i så måte, herunder behovet for å utvide naustet/klubbhuset.
Det er behov for å etablere våtromsfasiliteter i tilknytning til Mildenaustet, bla for dusj og klesskifte for jolleseilere og evt
kajakkbrukere, samt å koble toalettene til offentlig avløp.
Med de gitte økonomiske rammene som båtlaget har kan det være aktuelt å utrede et noe mindre og enklere bygg med
våtromsfasiliteter herunder kostander og mulige finansieringsmuligheter, samt å avklare de nødvendige reguleringsmessige
og søknadsmessige sidene ved ulike mulige løsninger.
Forslag til vedtak: Årsmøtet gir styret mandat til å utrede ulike muligheter for å etablere våtromsfasiliteter i tilknytning til
Mildenaustet og bedre håndtering av avløp, herunder finansiering og søknadsmessige og reguleringstekniske sider.
21

4. Forslag fra medlemmene
Det foreligger ingen forslag fra medlemmene.

5. Vedta kontigenter og avgifter
Styret foreslår å holde kontingenter på same nivå som 201 4 for alle medlemmer.
Hovedmedlem:
Familiemedlem:
Junior:
Pensjonist:

kr. 480
kr. 1 55
kr. 205
kr. 1 80

6. Budsjett
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Budsjett 201 5 (sammenlignet med 201 4)
Budsjett
Kontoplan
2 01 4
Inntekter
Medlemskontingenter
Regattainntekter
Mesterskapsinntekter
Kursinntekter
Salg seilreglement
Betalt dugnad
Leie båter nøst
Utleie MB Nøst
Leie flytebrygge
Leie vinter land
Strøm sjø/land
Fastavgift strøm
Salg av artikler
Julebasar
Stønadsmidler
Andre inntekter
Sum driftsinntekter
Kostnader
Innkj matrialer eller varer
Regattautgifter
Ungdomsstøtte
Regattastøtte
Kurs/utdanning
Seilkursutgifter/arrangør/
dommerkurs
Diverse utgifter
Premier
Julebasar
Tilstelninger MB Nøst
Sum aktivitetskostnader
Lønnskostnader
Lønn
Deltagelse i andres møter
Porto
Fri Telefon
Arbeidsgiveravgift
Sum lønnskostnader

Budsjett
201 5

1 60 000
30 000
1 0 000
1 5 000
2 000
30 000
9 000
5 000
51 0 000
1 30 000
80 000
30 000
500
30 000
30 000
0
1 071 500

1 50 000
30 000
20 000
1 5 000
1 000
1 5 000
1 8 000
5 000
500 000
1 30 000
1 5 000
30 000
500
30 000
85 000
20 000
1 064 500

2 000
30 000
20 000
5 000
1 5 000

2000
30 000
20 000
5 000
1 5 000

20 000
5 000
40 000
1 2 000
1 5 000
1 64 000

20 000
5 000
40 000
1 2 000
25 000
1 74 000

1 0 000
5 000
0
0
2 000
1 7 000

20 000
5 000
0
0
4 000
29 000

Budsjett 201 5 (sammenlignet med 201 4)
Budsjett
Kontoplan
2 01 4
Annen driftskostnad
Strøm Land sjø
80 000
Renhold
5 000
Forbruk i nøst
5 000
Leie Bergen kommune
80 000
Kommunale utgifter
35 000
Vedlikehold MB nøst
1 5 000
Vedlikehold kommunalt nøst 5 000
Vedlikehold kai 200, 300, 400 1 5 000
Vedlikehold el-anlegg
20 000
Vedlikehold MB-kai
30 000
Revisjon-og regnskap,honorar 50 000
Utgifter kran
55 000
Kontorrekvisita
5 000
Vedlikehold oselvar
5 000
Vedlikehold joller
20 000
Vedlikehold følgebåter
1 0 000
Drivstoffutgifter
40 000
Felles vedlikeholdsmateriell
1 5 000
MS Mildevågen
20 000
Telefon
4 000
It,server og bredbånd
1 5 000
Medlemsblad
1 8 000
Årsberetning
9 000
Porto
1 5 000
Reklamekostnader
0
Kontingent NSF
50 000
Kontingent HSK
1 5 000
Kontingent klasseklubber
1 50
Gaver
3 000
Forsikringer
35 000
Bank og kortgebyrer
0
Andre kostnader
2 000
Øreavrunding
0
Tap på fordringer
1 0 000
Sum andre driftsutgifter
686 1 50
Sum kostnader

Budsjett
201 5
70 000
0
5 000
80 000
35 000
1 5 000
5 000
1 5 000
20 000
20 000
60 000
60 000
5 000
1 5 000
20 000
1 0 000
30 000
1 0 000
20 000
2 500
1 0 000
1 8 000
9 000
1 5 000
0
50 000
1 5 000
1 50
3 000
35 000
0
2 000
0
1 0 000
664 650

867 1 50

867 650

Driftsresultat før avskrivninger 204 350
Avskrivninger
95 000

1 96 850
95 000

Driftsresultat etter avskrivninger 1 09 350

1 01 850 23
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