Medlemsblad nr 3 / 201 5

24. årgang

Fra NM Oselvar 201 5 på Ytre Fanafjorden. «Terna» med mannskap (forfra) Ove Gram Nipen,
Harald Nipen og Nils-Ove Nipen.
Foto: Petter Birkeland
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1 . Årsberetning 201 5
stabilt over de siste årene, med en liten oppgang fra 389
medlemmer i 201 4 til 403 i 201 5.
Milde båtlag har bak seg et aktivt år, med NM i Oselvar i
august som ett av høydepunktene. Det har vært en økende Vi savner fremdeles gode garderobe, dusj og
oppslutning på seilarrangementene som Milde båtlag er med toalettfasiliteter, og vi arbeider videre med å utrede
og arrangerer de siste årende, der vi ser en fin stigning i for muligheter for å etablere slike fasiliteter i tilknytning til
eksempel Snipeseiling og Mildetrimmen for Tur og Hav. Mildenaustet, f eks i form av en brakkerigg. Det kan bli
Anlegget vårt (Nøst og Havn) begynner også å komme i god aktuelt å sette ned et utvalg som ser nærmere på
stand, der oppgraderinger og ettersyn av kaiene og mulighetene for å få til slike fasiliteter. I denne forbindelse
asfaltering av oppstillingsplassen utenfor Mildenøstet har har vi også behov for å oppdatere leieavtalen med Bergen
vært store aktiviteter i år. Vi har også kjøpt inn en salgsvogn kommune for landarealer langs Mildevågen inkl.
som jentelaget bruker for å selge mat og drikke på flere av båtoppstillingplass om vinteren, samt leie av
arrangementene våre. Økonomien er også god, og det er ”Kommunenøstet” ytterst i Mildevågen. Utover dette er det
satt av 500 000 kr til framtidig utskifting av kaier. Denne nedsatt et utvalg i 201 5 som ser på hvordan havneanlegget
avsetningen øker med 1 00 000 kr pr år basert på vedtak i vårt kan tilpasses til framtidige behov og krav i forhold til bla.
tidligere årsmøte. Det ble utført en del ekstraordinære antall og størrelse på båter i havnen.
utskiftninger og oppgraderinger av uteriggerne på flere av Nettsidene til Milde båtlag inneholder oppdatert informasjon
kaiene våre i år som gir både økt sikkerhet og om seilarrangement og andre aktiviteter, og Facebook
plassutnyttelse.
gruppen til Milde båtlag er også et fint sted å legge ut
Ordningen med aktivitetsrabatt er videreført for seilbåter og relevant informasjon og bilder fra våre medlemmer.
for følgebåter/hjelpemannskap. Dette ser ut til å være en Vi håper at den fine trenden med økende aktivitet fortsetter,
medvirkende årsak til at vi har fått flere båter på fjorden, bl.a. og vi tar gjerne imot innspill på hvordan vi kan forbedre
på Midletrimmen og Korsjordtrimmen. Vi har hatt 23 båter på arbeidet vårt i styre og utvalg for å legge enda bedre til rette
Tur og Hav seilasene på Mildetrimmen i år, og det var 8 for økt aktivitet. Vi ønsker at så mange som mulig kommer
Mildebåter av totalt 38 på Korsfjordtrimmen. Vi arrangerer på Årsmøtet og engasjerer seg i hvordan vi kan utvikle
Korsfjordtrimmen sammen med Os seilforening annenhver båtlaget og anlegget vårt til å bli enda bedre!
tirsdag i sesongen, og Milde båtlag markerte seg godt med
seier i begge de to største klassene i år. Det er også god
aktivitet i jollemiljøet der 1 4 Sniper med totalt 30 seilere har
vært på mandagsseilasene gjennom sesongen. Utover dette
var det 1 2 båter med på Mildeskvetten, 1 6 båter på Geir Lasse Taranger
Sommerregattaen (Oselvar og Knarr), 6 på Bergen Cup Leder Milde båtlag
Snipe og 39 joller på MB jollen. Milde båtlag var også med å
arrangere Norden Maritime Race Weekend (til Våge på
Tysnes) sammen med Os seilforening der 29 båter deltok.
Det var også brukbar deltagelse på klubbmesterskapet med
1 2 joller og Oselvare, og 1 3 i tur & hav klasen.
Regattautvalget bistod også på sjøen under Huftarøy rundt i
mai (26 båter). Vi håper at vi får med flere Oselvarer
gjennom sesongen; det har bare vært 4 på Oselvartrimmen i
år. Jentelaget har sørget for flott servering på flere av
arrangementene våre, ved båtopptak og -utsett, og bidrar
også med viktige sosiale tilstellinger som St. Hansfeiring,
Julebasar og med salg på Sommermarkedet.
Vi har også i år fått inn en del stønadsmidler som vi bruker til
å legge bedre til rette for ungdomsarbeidet i seilforeningen
vår. Vi planlegger å økte til to innleide trenere i 201 6 (mot en
i 201 5). Medlemsantallet i Milde båtlag har vært relativt
Årsmelding Milde båtlag 2015
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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
Odd Haugland
Rune Søreide

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
4 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
201 2
201 4

†
†
†
†
†

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

†
†
†

†
†
†
†
†
†
†

Ti l d el t år:

†
†
†
†
†
†
†
†
†
†

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

Ti l d el t år:

Jacob Naustdal
Ole.M. Drange
Nils Møllerup
Jens Meidell Møllerup
Møllerup Milde
Henrik Østervold

1 953
1 953
1 953
1 953
1 953
1 953

S ei l ere av d en g yl d n e ri p

Ti l d el t år:

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

Oppdatert: 22. oktober 201 5 MPR

1 988
1 988
1 988
1 988
1 988
1 988
1 988
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2005
2008

†
†
†
†
†
†

†
†
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Havneutvalget
Havneutvalgets årsberetning

Havneutvalget i Milde båtlag har i 201 5 bestått av følgende personer:Rolf Smedal, Bjarne Bjørkelund, Svein Drevsjømoen,
Øyvind Hauge, Arne Sætervik, Vidar Åsvang og Geir Einarsen
Vårt anlegg i Mildevågen i år blitt betydelig oppgradert.Bryggene er oppgradert med fem stk. nye utriggere.Flere av
utriggerne på 1 00 kai var av en slik forfatning at de måtte byttes. Vi besluttet å bytte de to ytterste utriggerne på 200 og 300
kai til ensidige utriggere, da dette ville være noe mer plasseffektivt. De fire utriggere fra 2 og 300 kai ble flyttet til 1 00 kai og
montert der, i tillegg til en stk. ny. Fire nye ensidige ble montert på 2 og 300 kai. Vi har også fått laget en Rigg / katamaran
som har vist seg svært effektiv i arbeidet med flytting og reparasjoner, på de tunge Tria utriggerne.
Båtoppstilling land:

Område ved siden / vest av Mildenøst er i år asfaltert. Dette har gitt området et mye penere uttrykk,
og bedret forholdene for brukerne.
Generelt vedlikehold:

Alle bunnfortøyninger på de tre store bryggene er kontrollert. Nødvendige utskiftninger er gjort.
Landgang til 300 kai er også blitt reparert. Tria har levert nye endebeslag for utriggere til 300kai. Deler av disse ble skiftet ut
under vinterdugnadene. Arbeidet vil fullføres i løpet av vinterdugnader 201 5/201 6.
Diesel/bensinpumpe:

Det er i år etablert drivstoff pumpe på kommunekaien. Etableringen har gitt oss «egen» pumpe i
marinaen, samt at området rundt kommunenøstet har fått et løft. Milde båtlag har ikke brukt noen form for ressurser i
forbindelse med etableringen, og har ingen «interesser» i pumpene.
Det var i sommer totalt 76 båter i havnen foruten Båtlagets egne. Av disse var det 37 seilbåter og 39
motorbåter. Det er god søkermasse til båtplassene i Mildevågen og vi må hvert år avslå søknader. Dette gir båtlaget god
forutsigbarhet, mht foreningens hoved inntektskilde.
Båter i havnen

Fremtid:

Styre i MB har satt ned en arbeidsgruppe (brygger 2020) Gruppen består av. Bjørn Erik Ofte, Karsten Oma, Erik
Birkeland, Tommy Knudsen og Geir Einarsen. Gruppen skal jobbe fram et forslag til styre om hvordan vi ønskerbåthavnen
skal «se ut» i framtiden.
•
Maks båtstørrelse
•
Fordeling av store å mindre båter.
•
Brygge type ved utskiftning av 1 00 kai mv.
Utvalget har pr dd gjennomført to møter og er kommet godt i gang med arbeidet. Vi antar å kunne presentere for styre et
ferdig forslag i løpet av 1 halvår 201 6. Styre i Milde vil deretter ta stilling til utvalgets forslag å eventuelt presentere dette for
årsmøte 201 6.
Dugnader:

Dugnadsarbeidet denne sesongen har vært veldig bra. God oppslutning og god innsats har gjort at de omtalte
oppgraderingene i havnen, samt en rekke andre og viktige arbeider blitt utført som planlagt. På vegne av havneutvalget
takker jeg alle som har deltatt på dugnadene gjennom sesongen, for en strålende innsats.
Takker alle for en fin sesong.
Geir Einarsen, Leder Havneutvalget.

Jentelaget
Jentelaget
Da var året snart omme og det er på tide med en liten
oppsummering av året som har gått. Vi avsluttet fjoråret
med den tradisjonelle Julebasaren og den var som vanlig
en stor opptur. «Stinn brakke» og masse flotte gevinster.
En stor takk til alle som bidro med gevinster , kaker og god
stemning. I 201 5 har jentelaget igjen vært aktiv ved
regattaer , sommermarked, St.Hans og båtopptak. Det er
en fornøyelse å kunne bidra til det sosiale her i
Mildevågen. PS. Vi trenger alltid flere jenter i alle aldre ,
så det er bare å ta kontakt hvis dette kunne være noe for

nettopp DEG. Minner alle om årets julebasar som finner
sted her på MIldenøstet søndag 29. november kl.1 7.00. Er
det noen som har gevinster å bidra med så ta kontakt med
Sissel ( 90064524) eller Berit (971 46809) eller møt opp
på Mildenøstet fredag 27. november kl. 1 8.00 – 1 9.00.
Hjertelig velkommen til alle sammen!
Sissel og resten av Jentelaget
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Nøsteutvalget
Nøsteutvalgets årsberetning

Nøsteutvalget har i sommer / høst hatt felles dugnader
sammen med Havneutvalget og det er utført generelt
vedlikehold som utskifting av ytterkledning og maling av
denne, samt fullført montering av snø/taksteinfangere
nederst på taket mot vest. Flere vinduer er kittet og malt. Det
løsner stadig takheller på grunn av rustne spiker, så en
større jobb med reparasjon av taket vurderes. Dette er
antagelig ikke en jobb som er egnet som dugnadsarbeid. Vi
ønsker flere kajakkpadlere velkommen i Milde Båtlag, og vi
vil supplere med flere opplags-stativer ved behov. Dere må
gjerne organisere dere som en egen gruppe innen båtlaget

hvis det er interesse for dette. Det er behov for et nytt
medlem i nøsteutvalget for perioden 201 6 / 201 7, så hvis
noen av medlemmene er interessert, kan de ta kontakt med
en av oss i styret.
Vennlig hilsen, Arild Myhre, Leder Nøsteutvalg

Treningsutvalget
Etter seilingen så har vi noen ganger hatt debrifing for å
de som har seilt minst. Alle som har meldt sin
Fikk 7 påmeldinger, hvor 2 har trukket seg nå i høst, løfte
interesse
får prøve seg i serieseilasene, enten som
dessverre. Det har vært en fin gjeng med en god blanding rormann/kvinne
eller gast. Dette ser også ut til å fungere
av gutter og jenter. Foreldre har stilt opp og hjulpet til med veldig bra. Fortsetter
til neste år hvor målet er å få 20 båter
klargjøring av båter, mens barna har hatt teori før de har på sjøen da vi skal arrangere
NM-Snipe 2-5 juli. Nå i høst
dratt på sjøen for å seile. Fine vindforhold for barna, slik at har vinterserien for Snipene startet,
en seiling første
det ikke har blitt for tungt. Flere av foreldrene har vært med lørdag hver mnd til og med april-1 6. med
Januar
er det seilefri.
i følgebåter. Vi har alltid 2-4 følgebåter på sjøen. Seiltips Det vil bli «Temakvelder» 1 gang i mnd etter
med
og noen regler blir gått gjennom hver gang før en drar ut og trimming -taktikk – regler. Det vil bli prøvd å jul,
få
til
et
seiler. Seilerne seiler allerede ute i Fanafjorden. De som voksenopplærings-kurs, som går over en helg(start freddeltok på klubbmesterskapet, 1 9 sept som var avsluttning lørd-sønd. Noe teori, men mest seiling. Max 1 6 stk. egen
på sesongen for Optimistene gjorde en fin innsats og ble innbydelse kommer i januar. Sniper vil bli brukt).
premiert deretter. Håper å se de fleste til neste å og da
gjerne i FEVA, hvor man er 2. Må takke trener Sofie, som Feva/ Zoom8, her har vi ikke fått opp den store
har gjort en fin jobb med de yngste i år.
interessen enda. Det har vært til sammen 3 båter på sjøen,
men ikke samtidig. Her vil vi jobbe med de unge. Håper å
Snipe, 20 Seilere har startet opp med seiling hver
en del av de unge til å lede denne gruppen, med hjelp
mandag og da er det fra 1 til 3 seilaser. Det har vært 5-0| få
fra
Til neste år kommer mest sannsynlig
Sniper med hver gang og nå siste gang før sommeren stilte noetreningsutvalget.
fra
Optimistene
til
å prøve seg i Feva. Austvoll har lånt
9 båter på linjen til 3 seilaser. Høsten er i gang og det er 5 Feva til sin sommerleir
og Hjellestad har lånt 1 Zoom8.
kommet 6-7 nye seilere og 4 båter er kommet til. Det har Her vil vi prøve å få til et tettere
samarbeid fremover + at vi
vært med en del ungdommer, som har prøvd seg. En del vil jobbe bedre mot Os seilforening
Takker for en fin
av Snipene, som kom over fra BS har meldt seg inn i sesong, som snart er over. Vel møtt tilogså.
våren
201 6
Båtlaget og synes at det å kunne seile opp til 3 seilaser på
en ettermiddag er veldig bra. Dette trekker en del seilere Hilsen treningsutvalget, Erling Nesse
fra andre steder, som for oss er veldig positivt. Totalt har 1 4
Sniper vært ute på sjøen og ca 30 personer har vært med.
Optimistkurset

Gaver og støttemidler
Milde Båtlag har i år igjen vært så heldige og mottatt pengegaver og støttemidler fra ulike givere. Det største beløpet var en
gave fra Sparebanken Vest på 35.000,-. Dette var penger som ble brukt til å delfinansiere asfalteringen av
jolleoppstillingsplassen. Vi skylder Sparebanken en stor takk for ders bidrag gjennom Visjon Vest. Videre får vi stadig overført
penger fra Norsk Tipping pga at en god del av våre venner har satt opp Milde Båtlag som mottaker av grasrotandelen.
Bergen kommune har gitt oss penger til støtte av nybegynnerkurset for optimistseilerne. Gjennom idrettsforbundet får vi tildelt
en prosentandel av våre utgifter i form av momsrefusjon.
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2. Årsregnskap 201 5
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3. Forslag fra styret

3.1 Invitere medlemmer i Milde båtlag til å lage en et kajakkutvalg

Bakgrunn: Det er stor aktivitet med kajakker ut fra Mildevågen, og flere medlemmer har benyttet seg av ordningen med å
lagre kajakk i stativ. Milde båtlag ser det som en del av sitt oppdrag å bidra til at flere kan benytte seg av sjøen til sport og
rekreasjon. Styret vurderer at det vil være positivt å utvikle en egen kajakkgruppe i båtlaget hvis det er stor nok interesse for
det blant lagets medlemmer, og at en slik gruppe kan bli representert i styret hvis interessen i stor nok. Dette siste må i så fall
opp til avstemming på et seinere årsmøte.
Forslag til vedtak: Styret får i oppdrag å undersøke om det er interesse for å etablere en egen kajakkgruppe i laget, og i
tilfelle, å fremme et forslag til neste årsmøte på hvordan en slik aktivitet kan integreres i båtlaget.
3.2 Forslag om å ha samme pris vinter som sommer i kaianlegget (unntatt grunnleie

knyttet til aktivitetsrabatt)
Bakgrunn: Det er i dag en litt annen prismodell og litt lavere pris for å ligge i kaianlegget i vintersesongen sammenlignet med
sommersesongen. Samtidig ser en at det er flere båter som ligger i kaianlegget om vinteren, og i kombinasjon med
periodevis uvær blir det store belastninger og slitasje på kaiene. Det vurderes som at belastningen om vinteren er minst like
stor som om sommeren – og styret vurderer at det er betimelig å ha lik vinterleie som sommeleie i forhold til båtstørrelse,
med unntak av grunnleien (for tiden 1 000 kr pr sesong) om sommeren som er knyttet til ordningen for aktivitetsrabatt.
Forslag til vedtak: Vinterleie sjø beregnes på samme måte som sommerleie, med unntak av grunnleie og rabattordning som
gjelder for sommerleien.
3.3. Vurdere å oppgradering ”båtslipp” med betongsåle

Bakgrunn: Midt på parkeringsplassen i Mildevågen er det en enkel grusslipp som brukes til å sette ut og ta opp småbåter og
kajakker av lagets medlemmer og andre. I den tidligere leieavtalen med Bergen kommune lå det en betingelse om at Milde
båtlag skulle vedlikeholde denne grusslippen som en del av avtalen. Styret arbeider med å få en ny leieavtale med Bergen
kommune, og i den forbindelse kan det være aktuelt å ta opp en bedre løsning for slippen, for eksempel å støpe en
betongsåle. Dette er antatt å være en kostbar operasjon, men kan evt. forsvares hvis dette inngår i et avtalt leiebeløp med
Bergen kommune.
Forslag til vedtak: Årsmøtet ber styret om å arbeide videre med fornyelse av leieavtalen med Bergen kommune, og i den
forbindelse vurdere muligheter for å oppgradere slippen, og fremme et forslag til evt. løsning og kostnad på et seinere
årsmøte.
3.4 Utrede muligheter for våtromsfasilteter i Milde båtlag

Bakgrunn: Det er behov for å etablere våtromsfasiliteter i båtlaget, bl.a. for dusj og klesskifte for jolleseilere og evt.
kajakkbrukere, bedre toaletter for offentligheten, samt å koble toalettene til offentlig avløp. Dette har vært utredet tidligere,
men søknad om å sette opp et større 2 etasjers tilbygg til Mildenaustet ble avslått av Bergen kommune for noen år siden.
Med de gitte økonomiske rammene som båtlaget har kan det være aktuelt å utrede en brakkerigg med våtromsfasiliteter f.
eks. nær det nye pumpehuset for kommunalt avløp på parkeringsplassen i Mildevågen (kommunal grunn). Det kan være
aktuelt å sette ned en arbeidsgruppe med medlemmer fra styret og andre interesserte medlemmer som ser nærmere på
mulighetene/løsninger og kostnader, samt avklarer nødvendig søknadsprosess og planarbeid som må utføres bl.a. mot
Bergen kommune.
Forslag til vedtak:

Årsmøtet gir styret mandat arbeide videre med muligheter for å etablere våtromsfasiliteter i
Mildevågen, herunder kostnader, mulig finansiering, samt søknadsmessige og reguleringstekniske sider, evt. ved å sette ned
en egen arbeidsgruppe som får ansvar for framdrift i saken.
4. Forslag fra medlemmer

Det er ikke mottatt noen forslag fra medlemmene innen fristen 1 0. oktober 201 5.
5. Vedta kontingenter og avgifter

Styret foreslår å holde kontingenter på same nivå som 201 5 for alle medlemmer.
Hovedmedlem:
kr. 480
Familiemedlem:
kr. 1 55
Junior:
kr. 205
Pensjonist:
kr. 1 80
Forslag til vedtak:
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Kontingentene holdes på 201 5 nivå for alle medlemmer.

6. Budsjett
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