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Fra NM Snipe 201 0 på Milde. Foto: Henrik Østervold
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Innkall ing ti l ekstraordinært årsmøte i
Milde Båtlag



Idrettslag ti lsluttet Norges Idrettsforbund
og Norges Seilforbund.

Adresse:

Milde Båtlag*Skibenesveien 1 2*5259
Hjel lestad

Org.nr: 985_399_875

Telefon: 55 99 1 5 30

E-postadresser:

styret@mildebatlag.org*mb-
nost@mildebatlag.org*regatta@mildeba
tlag.org*mb-blad@mildebatlag.org

Internettadresse:

http: //www.mildebatlag.org

Milde Båtlags Styre 201 6

MB Medlemsblad

Redaksjonskomité:

Arvid Jørgensen / Geir Lasse Taranger

E-post:

mb-blad@mildebatlag.org

Utgivelser:

2 - 3 ganger i året + årsberetning.

Opplag: ca. 350 stk.

Trykk: Bodoni hus

Annonsepriser:

Helside kr. 1 000,-*Halvside kr. 500,-
*Kvartside kr. 250,-*(ti l legg for farge)
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Leder:
Helge Holmbek
Telefon mobil : 970 32 765
E-post: holmbek@frisurf.no
styret@mildebatlag.org

Nestleder:
Stein Olav Drange
Telefon mobil : 911 83 881
E-post:

Sekretær:
Erik Birkeland
Telefon mobil : 997 93 320
E-post: Erik.Birkeland@fmcti.com

Økonomistyrer:
Berit Rasmussen
Telefon privat: 55 99 1 5 34
E-post: Bj-rasmu@online.no

1 . Styremedlem:
Leder regattautvalget
Bjørn Rasmussen
Telefon mobil : 901 09691
E-post: Bj-rasmu@online.no
E-post: regatta@mildebatlag.org

2. Styremedlem:
Leder nøstutvalg
Ari ld Myhre
Telefon mobil : 941 52 267
E-post: ari ldmyh@online.no
E-post: mb-nost@mildebatlag.org

3. Styremedlem:
Leder havneutvalg
Geir Einarsen
Telefon mobil : 952 27 1 61
E-post:geir.einarsen@dnb.no
E-post: mb-nost@mildebatlag.org

4. Styremedlem:
Leder treningsutvalget
Erl ing Nesse
Telefon mobil : 952 66 880
E-post: erl ing.nesse@oaf.nu

5. Styremedlem:
Utleie av 2. etg. i Mildenøstet
Repr. jentelaget
Sissel Nilsen
Telefon mobil : 900 64 524
E-post: sissenil@msn.com

1 . Varamedlem
Jon Arild Tørresdal
Telefon mobil :
E-post:

2. Varamedlem:
Michael Riisøen
Telefon mobil : 484 94 394
E-post: michael.ri isoen@adm.uib.no

3. Varamedlem:
Thomas Magnusen
Telefon mobil : 938 1 3 81 2
E-post: thomas@unltec.no

4. Varamedlem:
Leder redaksjonskomiteen
Arvid Jørgensen
Telefon mobil : 934 62 406
E-post: arvid@fotojorgen.no

mb-blad@mildebatlag.org

Nøsteutvalg:
Ari ld Myhre
Jan Fosseberg
Egil Bortne
Dag Erik Rønvik

Havneutvalg:
Geir Einarsen
Arne Sætevik
Rolf Smedal
Bjarne Bjørkelund
Vidar Åsvang
Øyvind Hauge
Svein Drevsjømo

Treningsutvalg:
Erl ing Nesse 952 66 880
Jan Hansen
Arvid Jørgensen

Regattautvalg:
Bjørn Rasmussen: 55 99 1 5 34
Kjel l Totland
Berit Rasmussen: 55 99 1 5 34
Rune Søreide: 900 41 31 2
Eirik Birkeland 997 93 320
Karsten Oma 480 78 030
Gunnar Milde 994 74 325
Stein Olav Drange: 911 83 881
Dag Olav Drange

Revisorer:
Erik Lie-Nielsen

Valgkomite:
Trond Lunde
Geir Lasse Taranger
Eirik Hatvik Hansen

Repr. ti l NSF Seilting 2 rep.
Repr. ti l HSK Seilkretsting 3 rep.
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Hva som er vårens vakreste eventyr er det helt sikkert ul ike
meninger om. Men for båtfolket må jo det å komme ti l
båthavn eller nøst i mars være i nærheten av nettopp det. Å
kjenne lukten av båtlakk og terpentin kan gjøre noen og en
hver mo i knærne og glad ti l sinns. For de fleste av oss
begynner sesongen med sjøsettingen. I år vi l det si lørdag
23. apri l . Husk at det er obligatorisk oppmøte på
sikkerhetssamlingen rett i forkant av selve sjøsettingen.

Når det gjelder innsats og arbeid i de forskjel l ige utvalgene i
laget, så har det vært gjort mye. Blant annet har havne-
utvalget, ved hjelp av dykker med videokamera, fått kartlagt
ti lstanden på kaifortøyningene og ilene ved alle kaiene
våre,og dannet seg et bi lde av hva som eventuelt må
utbedres. Nøsteutvalget er også godt i gang med
vedlikeholdet.

Regatta-utvalget har hatt en travel periode. Selv om det ikke
har vært mye seil ing hitti l i år, har det vært mye planlegging
av den kommende sesongen. Dessverre har været gjort at
det kun har vært seilt en snipeseilas i cupen i vinter. Nå
gleder vi oss ti l sommersesongen, og håper på mer
snipeseil ing neste vinter. Vi har igjen fått æren av å
arrangere NM for Snipeseilerne. Forrige gang var i 201 0 og
det var en suksess takket være en skikkelig dyktig arrangør-
stab. Regatta-utvalget er altså godt i rute, ikke bare med
NM-forberedelsene , men også Mildetrim, Korsfjordtrim,
Sommeregattaen og en rekke andre seilaser .

Som kjent har styret har valgt å kalle inn ti l et ekstraordinært
årsmøte tirsdag 26. apri l . Bakgrunnen var et vedtak som ble
gjort på årsmøtet i november 201 5 om å ha samme pris
vinter som sommer i kaianlegget. I etterkant så styret at
saken hadde vært for dårl ig foreberedt, og at vedtaket kan
føre ti l uti lsiktet høy vinterleie for noen. Styret legger fram et
nytt forslag ti l leie i anlegget, som forsatt gir l ik sommer og
vinterpris. Kort fortalt går dette ut på å senke sommerleien
noe og samtidig heve vinterleien sånn at inntektene sett
under et ikke øker mer enn de fastlagte 2,5 %. Les mer om
dette på hjemmesiden vår.

Etter årsmøtet i høst, ble vi informert av Norges
idrettsforbund om ny lovnorm og at vi derfor må gjøre en del
endringer i våre lover. En konsekvens er at vi må flytte
årsmøtet vårt ti l nyåret, og at regnskapsåret vårt må gå fra
1 /1 ti l 31 /1 2. Dette betyr at vi må ha et nytt budsjett som
strekker seg fra 1 /1 0-1 5 ti l 31 /1 2-1 6. Den nye lovnormen,
sammen med en kommentar ti l endringene, finnes i sin
helhet som lenke i innkall ingen på hjemmesiden vår. Ny
lovnorm er et minimum. I ti l legg har vi benyttet oss av
muligheten for å gjøre en ti lføyelse i innledningen, angående
betydningen Oselvaren har for Milde Båtlag.

På det ekstraordinære årsmøtet må vi i ti l legg godkjenne
pålegget om elektronisk medlemsregister. Bakgrunnen er at
idrettsforbundet ønsker (en bedre) kontrol l av al le
idrettslagene, medlemmene og aktivitetene våre.

I etterkant av det ekstraordinære årsmøtet ønsker styret å
avholde et uformelt medlemsmøte der vi kan få presentere
l itt av det vi har foran oss av aktiviteter og regattaer i
sommersesongen. Det er jo først og fremst dette Milde
Båtlag er ti l for. Jeg nevnte innledningsvis en del av de
planlagte aktivitetene regattautvalget jobber med. Dette er
regattaer både for nybegynnere og de mer erfarne. Det
viktige er at vi har det gøy og samtidig lærer av hverandre.
Bl i med! Husk at vi har en deltaker -rabatt for de som er med
å seile el ler hjelper ti l med å arrangere.

Det er andre ting som skjer på Milde også, så følg med på
hjemmesidene, oppslagsveggen på Mildenøstet og på
Facebook. Lykke ti l med sesongen.

Helge Holmbæk

Leder Milde båtlag

Leder
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Referat fra Årsmøte 201 5
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Referat fra Årsmøte 201 5
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Referat fra Årsmøte 201 5
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Havneutvalget

Nøsteutvalget
Nøsteutvalget består i 201 6 av følgende medlemmer:

Jan Fossberg, Egil Bortne og undertegnede.

Vi vi l i løpet av våren få ytterl igere to nye medlemmer som
ønskes velkommen.

Utvalget har i vinter hatt fel les dugnader sammen med
Havneutvalget.

Det er planlagt å legge ny drenering med påfølgende
asfaltering utenfor inngangen ti l nøstet innen sommeren.

Egil Bortne har bl.a. montert opp ny takrenne med nedløp
utenfor inngangsdør ti l nøstet, og reparert/hevet skyvedør på
langsiden av nøstet.

Det løsner fremdeles takheller på grunn av rustne spiker, så
en større jobb med reparasjon av taket må påregnes i «nær
fremtid».

Vann ti l utekranene vil bl i åpnet så snart faren for frost er
over og minst 1 4 dager før båtutsetting.

Vi ønsker kajakkpadlerne velkommen i Milde Båtlag, og vi vi l
supplere med flere opplags-stativer ved behov.

Vennlig hi lsen

Arild Myhre

Leder Nøsteutvalg

Jentelaget
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Havneutvalget består i 201 6 av følgende personer:

Vidar Åsvang, Rolf Smedal, Bjarne Bjørkelund, , Arne Sætervik, Øyvind Hauge ,Svein Drevsjømoen og leder Geir
Einarsen.

Havn og nøsteutvalg hadde «tradisjon tro» møte i januar mnd. for planlegging av årets dugnader og de arbeider som
skal gjøres gjennom sesongen. Bryggene fikk et betydelig løft i 201 5 med flere nye utriggere -og bryggene vurderes å
være i relativt god stand. Vi besluttet derfor at vi i 201 6 vil le bruke endel ressurser på det som ligger under vann og ikke
kan sees fra overflaten. I januar ble selskapet Vuvi AS, ( som driver med undervannsinspeksjoner) leid inn. Resultatet
ble svært bra med video og bilde materiel l av god kvalitet. Rov piloten besøkte oss i ettertid på Milde nøstet, hvor han
gikk gjennom video og bildemateriel l . Materiel let gir oss svært god oversikt over hva som må gjøres og hva som skal
prioriteres i tiden framover. Når dette leses er flere av bunnfortøyningene på 1 00 kai skiftet. 200 og 300 kai har ikke
behov for utskiftninger av bunnfortøyninger enda.

Båtutsett 23 apri l . Vi starter som vanlig med møte i Milde nøstet kl 09:30 -og alle som skal ha ut båt skal være ti lstede
fra kl 09:30

FLYTTING TIL SOMMERPLASS Båter som ligger på sjø bes flyttet ti l ti ldelt sommerplass snarest mulig. Båter som ikke
skal l igge i havn sommer 201 6, må være borte fra anlegget senest fredag 22 apri l .

ANSVAR 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. For å unngå unødvendig belastning av kaianlegg
må alle båter fortøyes stramt med rykkdempere. Da unngår man kraftige rykk og bevegelser i båsene med den slitasje
det medfører.2 springer og 4 trosser / brester der al le har rykkdempere er et minimum.

STRØM MB tildeler faste uttak ti l dem som har søkt om strøm. Hver enkelt er ansvarl ig for det angitte uttaket. Det skal
ikke benyttes annet uttak en det som er ti ldelt den enkelte.

Ønsker dere alle en fin vår og sommer

Hilsen havnesjef

Geir Einarsen

Da er vi i gang med et nytt år og Jentelaget vi l også i år
være representert ved arrangementer i Mildevågen utover
året.

Det begynner med båtutsett lørdag 23.apri l hvor det vi l bl i
mulighet ti l å kjøpe deil ig suppe, kaffe og vafler.

Det vi l selvfølgel ig bl i salg av mat ved regattaer.

Årets store happening blir NM Snipe 29.06 – 02.07. Da vil
det være åpen kiosk alle dager.

Følg med på Milde Båtlags hjemmesider for ytterl igere

informasjon utover våren.

Minner om årets Seilsportens Dag / Sommermarked som
finner sted lørdag 28.mai.

Jentelaget har fått noen nye medlemmer siste året men vi
ønsker al ltid fler, så er du jente i alderen 1 8 – 1 00 er du
hjertel ig velkommen ti l å ta kontakt med oss.

Sissel Nilsen

Tlf : 90064524

Leder jentelaget



Treningsutvalget
Nybegynnerkurs

Kurset vi l starte opp 11 mai og avsluttes med
Klubbmesterskap 1 7 September, påmeldingsfristen er 20
Apri l-1 6. oppsettet l igger ved her.

Trener for nybegynnerne bli Sofie Sandven.

Påmelding blir ti l Erl ing Nesse.

Snipe

201 6 blir et spennende år med NM I Snipe(juni/jul i), hvor vi
har håp om å få 40+ på startstreken.

Vi har prøvd å få ti l en vinter-serie for Snipene, men det har
vært en del utfordringer sl ik at det er kun blitt sei lt en
regatta. Vi har avslutning på serien 2 Apri l og håper mange
kommer.

Videre så vil trimmingsseilasene starte i begynnelsen av
Mai (det er hver mandag) og frem ti l NM.
Trimmingsseilasene fortsetter i August og avsluttes med
Klubbmesterskap i September. Vi jobber med å bli 1 5+
båter på sjøen denne sesongen. En del nye som har meldt
sin interesse denne sesongen skal få prøve seg.

Kontaktpersoner i Snipe er: Trond Aarø-46457952, Geir
Myre-95208729, Erl ing Nesse-95266880

FEVA

Her vil vi inviter de seilerne som gikk på nybegynnerkurs i
fjord og selvfølgel ig al le andre i Milde Båtlag.

Vi vi l også få på plass en trener ti l FEVA, som vil trene om
onsdagene. FEVA vil også kunne være med på
trimmingsserien (mandag) for de som ønsker.
Aldersgruppen vi ser for oss er fra 11 -1 2 år og oppover.

Juniorene vil bl i prioritert.

Kurs

Treningsutvalget vi l prøve å finne de kurs som kan være
aktuel le for Milde Båtlag.

For eks: trenerkurs – dommerkurs.

Vel møtt ti l en fin sesong

Hilsen treningsutvalget
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MILDE BÅTLAG
Organisasjonsnummer: 985399875

Milde Båtlags hjemmeside

www.mildebatlag.org

RETURADRESSE: MILDE BÅTLAG
SKIPANESVEGEN 1 2, 5259 HJELLESTAD




