Årsmøtereferat
2012

Årsmøte 2012 ble holdt i Solviken Båtforenings klubbhus onsdag 29/2-2012 kl. 1900.
Hanne ønsket alle 17 fremmøtte velkommen.

Valg av ordstyrer:

Ordet ble gitt til president Hanne.

Årsberetning fra styre:

Se vedlegg 1.

Årsberetning fra diverse komiteer:

2)REGATTA v/Erik Frønæs – se vedlegg 2.
3) OBDS v/ Carl Edvard Reinertsen – se vedlegg 3.

4)TURKOMITE v/Gunnar Bjelland – se vedlegg 4.
5) FESTKOMITÈ v/Per Arne Johannesen - se vedlegg 5.
6)DATA /WEB OG PR: V/Eivind Holm – se vedlegg 6.
7)VALGKOMITE: Ingen årsberetning

Regnskap

8) v/ Einar Berg – Se vedlegg 7.

Sesongkalender:

Se vedlegg 8.

Valg:

Valgkomiteen 2010-2011 har bestått av Stein Pauli og Terje Kristensen
For fullstendig liste – se vedlegg 9.

Innkommende forslag

m.m.:

Ingen

Diverse
Vår president takket alle fremmøtte for et flott årsmøte 2012!

VEDLEGG 1

Årsberetning fra styre
2011- 2012
Styremedlemmer 2011-2012 har vært: Hanne (president), Einar (kasserer) Gunnar (styremedlem),
Sigrid (sekretær)
Styret har holdt 3 møter i perioden. I tillegg har det vært en del kontakt pr. mail og noe pr. telefon.
Styremøter: 17/8-11, 21/9-11 og 25/1-12
Til behandling har det bl.a. vært saker vedrørende nytt reglement for båtplasser, jubileums -sesongen
2013 og et felles NM med BB11 og Andunge.

1) Avtale med Solviken:
15/6-11 ble en endelig avtale ang. Julaftens båtplasser signert av formann John-Inge Bacher og
president Hanne Noer.

2) Båtplasser:
I etterkant av ny en avtale med Solviken, så vi behov av å gjennomgå og å tilpasse Julaftens egne
regler vedr. tildeling og administrasjon. Som et resultat av dette, har styret utarbeidet et
båtplassreglement.

3) NM:
Styret har gjennom kontakt med BB11-klubben , Andungeklubben og Horten Seilforening sluttet opp
om ønske om planlegging og gjennomføring av et felles NM i jubileumsåret 2013. Dette vil være et
verdig arrangement for en 25-åring!
Andre begivenheter som bør nevnes er koselig besøk fra Andungeklubben i Asker 22/6-11 og en
interessant og nyttig (!) regelkveld 29/6-11.
Øvrige hendelser omtales i årsberetninger fra de enkelte komiteene.
Neste begivenhet på Julaftens program, er sesongåpningen som er 19/5.
Resten av sesongkalenderen kommer på årsmøtereferatet.
Styret i Julaften af Indre Havn anno 1988

VEDLEGG 2

ÅRSBERETNING FRA REGATTAKOMITEEN
2011
Regattakomiteen har avholdt 26 banemøter for sesongen 2011. Åtte vår, åtte sommer
og ti høst.
I syv av seilasene var det 2 starter.
Seilasene er alle avviklet i Indre Havn i tidsrommet 21.mai til 29.oktober.
Det har startet 406 båter i de 33 seilasene og det gir en snitt på 12,3 båt/start.
Fordelt på vår/ sommer/ høst var det 105/ 134/ 167 seilaser.
17.august var det hele 18 båter som stilte til start.
Sandra med Knut Roll-Lund deltok i samtlige regattaer!!!
Beste båt i år er «Anders And» med skipper Dag Bertheussen, som hadde 9
førsteplasser og 9 andreplasser av 26 starter.
Det var 21 forskjellige båter som deltok i sesongen 2011.
Hilsen regattakomiteen.

VEDLEGG 3

ÅRSBERETNING FRA OBDS KOMITEEN
2011

OBDS komiteen har hatt to «møter» i perioden. På våren ble det satt ut 3 bøyer,
og på høsten ble det tatt opp 2. De er rengjort og henger i den grønne bua, klare til en ny sesong.
Ole Håkons «kongebøye» gikk ned med krone og vimpel!!
OBDS komiteen

VEDLEGG 4

ÅRSBERETNING FRA TURKOMITEEN 2011
I året 2011 falt St. Hansaften på en torsdag, men selve utflukten til Rogneskjær ble lagt til nærmeste
helg som var lørdag 25 og søndag 26 juni. Dagen opprant med strålende sol og sommervær, og
utover dagen kom mange av medlemmenes moderskip sigende, fylt med både voksne og barn.
Etter mange års mislykkede forsøk (eller mangel på sådanne) på å male den etter hvert så rustne
staken på Julaften, lå alt til rette for at dette var året da det skulle skje. Vi lastet opp en gummibåt
med representanter for foreningens styrende organer samt en kontingent mindreårige arbeidere og
satte kurs mot det omtalte skjæret. Og lykken sto oss bi på alle måter, rolige vindforhold og lavvann
gjorde ilandstigning og arbeid på skjæret til en risikofri operasjon. Barna fikk utdelt maling og
koster, staken ble skinnende hvit, og takket være tilsyn av voksne samt noe white spirit ble heller
ingen barneklær varig preget av jobben.
Tilbake på Rogneskjær ble det etter hvert samling på vestsiden av øya, med grilling og opptenning
av St.Hansbål med vissent juletre fra julaftenskjæret pluss medbrakt ved. Dessverre ble det ikke
fyrverkeri, da fyrverkerimester Carl Edvard var i Lofoten på ferie, og garasjen med fyrverkeriet var
låst. Det ble uansett en deilig aften, og både voksne og barn hygget seg til langt ut i de små timer. I
tillegg til de overnattende var det tre ”småbåter” som returnerte til Solviken i nattebrisen, samt Bob
og Hanne som ble skysset over fra Reverompa.
Søndagen ble også en flott dag, og vi ble liggende på øya helt til sønnavinden blåste opp, hvorpå vi
lettet anker og gled tilbake til Solviken.
Den første helgen i september var det tid for den vanlige høstutflukten til Kommersøya. Fredag
kveld var det bare Vigra og Chablis, trodde vi, men i ly av septembermørket hadde også Anders
Herlofsen sneket seg til kai, og stilte blid og fornøyd med kaffekoppen på brygga lørdag morgen.
Med ham kom det etterhvert et par båter til. De hadde det veldig hyggelig i lag utover
ettermiddagen, så når resten av oss samlet seg for grilling, var de visst klare for en hvil. Men de kom
da fram igjen utover kvelden. Stor stas var det selvfølgelig med Anders And med mor, far, 2 sønner
og hunden Herman, seilende fra hjemmehavn. Etter ankomst og diverse ble båten rigget med
bomtelt med spiler og madrasser både foran og bak og i midten. Natten var ganske fuktig, men de
våknet opp med blide fjes alle sammen.
Trond S og Per Arne ankom i plattgatteren og la seg først til på andre siden av bukta. Vi stusset jo
litt på det, om vi ikke var bra nok for dem, men de kom da tuslende rundt til brygga etter hvert. Det
var visst lengre enn de hadde tenkt å gå rundt, så det tok ikke lange tiden før de skjønte at det var
best å sikre seg en plass langs brygga.
Utpå lørdag kom også Eivind i sin nye skute. Han hadde seilt fra sydligere strøk, nærmere bestemt
Tjøme fredag ettermiddag, overnattet på Bolærne, og slått mangt et slag nordover før han ankom
fantebukta ganske god og sliten.
Av de faste innslagene kan vi nevne både sopptur, blåskjell og fiskesuppe. Skattejakt og
kubbturnering ble dessverre ikke avholdt, men vi fikk inspisert trollsteinen og pippitreet på søndag
formiddag.
Og med det var nok en fin tursesong for seilforeningen julaften gjennomført!

VEDLEGG 5

ÅRSBERETNING FRA FESTKOMITEEN
2011

Sesongåpning 21/5 i vanlig stil: Eksklusivt, nemlig! Odd og hans venninne Gunvor
Margrete sto for den flotteste (tror vi) serveringen hittil i historien.
Sesongavslutningen etter seilasen 29/10 ble markert med gløgg og julekake – et flott
initiativ av Trond og Per Arne.
Slikt må det jo bare bli god stemning av!
Julebordet ble også gjennomført i god Julaften-ånd. De nevnte herrer hadde gått til innkjøp
av nisser, blomster og annen pynt. Med god, tradisjonell mat og drikke var suksessen et
faktum også i år!
Festkomiteen

VEDLEGG 6

ÅRSBERETNING FRA WEB OG DATA
2011
Da min nye jobb gjør at jeg er ute og reiser støtt og stadig, og er i Kirkenes den 29/2, sender jeg dere årsrapporten
fra web komiteen på mail.
Denne rapporten er behørig behandlet i utallige komitemøter med intens bevertning, så den er i alle fall
gjennomarbeidet.
Web / Data komiteens eneste medlem fant i løpet av 2010 ut at han hadde flyttet til et sted med dårlig internettdekning, slik at Julaftens webserver ikke lenger kunne driftes fra kjelleren. Dette går vi ut fra at alle medlemmene,
til en varierende mengde av bestyrtelse og irritasjon, hadde fått med seg utover i 2010.
Sin vane tro, finner Julaftens medlemmer råd og løsninger for det meste – Sigrid opprettet Facebook-gruppe, og
resultatlistene ble behørig distribuert via mail, i påvente av at webkomiteen skulle få ut fingeren og finne en løsning
på problemene med den manglende webtjenesten. Komiteen retter en stor takk til de som tro til!
WEB komiteen følte selvsagt presset, og i begynnelsen av 2011-sesongen gjorde komiteen det eksperiment å
opprette en Julaften-side på Wordpress.com.
Dette ser ut til å ha blitt godt mottatt blant medlemmene, det har kommet mange fine artikler og bilder på
www.julaften.com i 2011.
Komiteen merker seg også, med noe bortimot rørende glede, at man etter omlegging til ny plattform ENDELIG ser
at FLERE av Julaftens medlemmer legger inn artikler og bilder SELV, uten hjelp fra web komiteen. Dette synes
web komiteen er særs fint og flott, og konkluderer med at “Nye Julaften.com» er en suksess!
WEB komiteen ønsker alle en flott sesong, og håper den kan være mannskap for noen av dere en gang i blant i året
som kommer.
Julaftenhilsen
Eivind Holm
PS: På årsmøte ble det foreslått og vedtatt at PR skal inngå i denne komiteen. Det nye navnet blir da:

WEB/ DATA og PR
Einar Berg er (- som ivrig referent i avisen) oppnevnt til pressesjef.
WEB:

http://julaften.wordpress.com/
Facebook:

http://www.facebook.com/groups/120942701251298/
Øvrige:

http://www.andunge.no
http://www.bb11.org
http://www.seiling.no/
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Årsregnskap 2011
(april 2011 - februar 2012)
Regnskap 2010

Inntekter
kr
Medlemskontingenter Julaften
Innbetalt båtplass (innskudd)
Startkontingenter
Båtplassavgift/kontinent Solviken
Renteinntekter
Loddsalg NM
Overskudd NM
Salg vimpler
Salg T-skjorter
Salg regelfoldere
Julebord
Fordringer
Sum inntekter
Utgifter
Båtplass - til Solviken
Sesongåpning/avsluttning
Julebord
Innkjøp T-skjorter
Innkjøp vimpler
Maling til Julaften

12500
24000
0
36000

}

72500

Budsjett 2012

12750
36000

12500
0

50 x 250

36000

24 x 1500

15000

137
0
0
700
300
0
19600

15000

33000
383
0
0
175
200
0
11400

62987.00

87500.00

93908.00

63500.00

24000.00
4513.98
15481.50
0
0
0
0
0.00
12000.00
55995.48

36000
4500
21000

33000.00
6557.22
20912.00
0
0
164
0
0
36000.00
96633.22

36000
4500
21000

0
0
61500.00

-2 725.22

2 000.00

kr

Bankgebyr
Innskudd bryggeplasser
Sum utgifter
RESULTAT

42250

Regnskap 2011

Budsjett 2011

0

24000
85500.00

kr

Eiendeler

pr.26.feb 2012

Omløpsmidler
Innskudd bryggeplasser
Bankinnskudd
Kontantkasse
Sum omløpsmidler

kr

Kortsiktige fordringer
Innskudd bryggeplasser
Ubet. Medlemskontingenter
Ubet. Båtplass
Ubet. Startkontingenter
Sum kortsiktiger fordringer

kr

Kortsiktig gjeld
Gjeld til medlemmer
Regninger til forfall
Sum kortsiktig gjeld

kr

Annleggsmidler
Regelfoldere
T-skjorter
Vimpler
Sum annleggsmidler

kr

Sum Eiendeler

kr

120000.00
7982.76
1283.00
129 265.76

156000.00
7702.89
1437.00
165 139.89

-108000.00

-156000.00

4596.00

Horten, 29. februar -2012
.......................................................
Kasserer
Einar A. Berg (sign)

}

2750.00

-103 404.00

-153 250.00

0

0

0

0

ca 35 stk
ca. 30 stk

ca 33 stk
ca. 29 stk

25 861.76

eks Annlegg

11 889.89

VEDLEGG 8

SESONGKALENDER
2012

SESONGÅPNING: 19/5
Færdern: 8-10/6

SEILAS-BYKAMP MED ASKER (HOS OSS): 20/6
ST. HANS PÅ ROGNESKJÆR: 23/6
BB11 NM: 17-18-19/8
ANDUNGE NM: 17-18-19/8
Hollenderen:

25-26/8

BÅTBYTTEDAG (Seilas med en annens båt etter trekning): 22/8
KOMMERSTUR: 31/8-2/9
SESONGAVSLUTNING: 27/10
JULEBORD: 15/12

VEDLEGG 9

Valg sesongen 2012-2013:
Vi gjorde det enkelt (..i år også..) og foretok kun litt justering på listen fra 2011:

Styre
President: Hanne Noer (gjenvalgt)
Kasserer: Einar Berg (gjenvalgt)
Sekretær: Gunnar Bjelland (ny som sekretær)
Styremedlem: Dag Bertheussen (ny)
Styremedlem: Adriana Lapadatu (ny)

Regattakomité:
Erik Frønæs (gjenvalgt)
Eirik Ohr (gjenvalgt)
Stein Pauli( gjenvalgt)
Ole Håkon Røssland (gjenvalgt)
Tore Werner Hansen ( gjenvalgt)
Bjørnar Sten-Nilsen (gjenvalgt)

Regatttakontakt Andungeklubben
Dag Berteussen
Regattakontakt BB 11
Einar Berg

OBDS:
Leder: Carl Edvard Reinertsen (gjenvalgt)
Svein Lorentzen (gjenvalgt)

Turkomitè:
Gunnar Bjelland(gjenvalgt)
Roald Baksaas (gjenvalgt)
Hanne Noer og Bjørnar Sten-Nilsen (gjenvalgt)
Sigrid og Carl Edvard Reinertsen (gjenvalgt)
Bente Ødegaard og Stein Pauli (gjenvalgt)

Festkomitè:
Per Arne Johannesen (gjenvalgt)
Trond Svendsen (gjenvalgt )
Roald Baksaas (gjenvalgt)
Otto Lier (gjenvalgt)
Bjørn Tore Kristiansen (ny)
Olav Tømmerstigen (ny)

Web/ data og PR:
Eivind Holm (gjenvalgt)
Knut Roll-Lund (gjenvalgt)
Einar Berg (ny pressesjef)

Ungdomskomite:
Eirik Røssland

17.mai-komitè
Oddmund Fjordbakk

Valgkomitè:
Bjørnar Sten-Nilsen (ny)
Olav Tømmerstigen (ny)

Jubileumskomitè til 25 års jubileum i 2013 :
Medlemmer i styre (++)

DIVERSE
1) BÅTPLASSREGLEMENT: Alle medlemmene har fått tilsendt det nye båtplassreglementet pr.
mail. Ingen innsigelser fra årsmøte på innhold av det nye reglementet som er tilpasset avtalen vår
forening har med Solviken Båtforening.
2) TAKK til de som har gjort en innsats i styre og stell og som vil ha en pause nå:
Odd Olsen-Nauen, Stein Pauli, Terje Kristensen og Sigrid Reinertsen
3) STOR HONNØR og takk også til Ole Håkon og hans hjelpere som sørger for at brygge 4
fremdeles flyter.
Pælemark og andre u- lumskheter kan beite andre steder enn på brygga vår - de er oppsagt,
nemlig! ;-)
4) Sesongåpning: En liten forandring i programmet er foreslått av Per Arne,- nemlig at vi fortsetter
festen etter seilasen med god mat og drikke.
5) Rundingsbøyer: Forslag om å bytte/forandre/synligjøre rundingsbøyene som vi bruker. I så fall
må vi spørre eierne til de respektive bøyene om tillatelse til dette.
KL 21.30 GIKK ALLE HJEM…..
Sekr.

