Referat fra
årsmøte i Seilforeningen Julaften af Indre Havn anno 1988
Onsdag 20. april 2016
Sted: Solviken Båtforenings klubbhus

1. Godkjenning av innkalling

Innkallingen til årsmøtet ble godkjent uten innsigelser

2. Valg av ordstyrer

Presidenten i seilforeningen, Hanne Noer, ble enstemmig valgt til ordstyrer av
årsmøtet.

3. Årsberetning fra styret

Hanne leste opp årsberetningen fra styret for 2015:
Styremedlemmer 2015-2016 har vært:
Hanne Noer (president)
Einar Berg (kasserer)
Gunnar Bjelland (sekretær)
Dag Bertheussen (styremedlem)
Adriana Cozma (styremedlem).
Foreningen består av 50 medlemmer, sånn omtrent.
Styret opplever at foreningen er i godt gjenge med sine ulike hardtarbeidende
komiteer og det har derfor vært lite saker til styrebehandling. Vi har avholdt
styremøte 15. mars for planlegging av årsmøte og tildeling av båtplassene for
rapportering til Solviken før 1.april. I tillegg har det vært en del kontakt pr. mail
og telefon, hovedsakelig for å koordinere og initiere aktivitet i de ulike
komiteene.
Øvrige hendelser omtales i årsberetninger fra de enkelte komiteene.
Styret v/ Hanne

4. Årsberetning fra diverse komitéer
Regattakomiteen:
I 2015 hadde vi 24 regatta-dager i tidsrommet 30. mai til 1. november. Det ble
seilt 30 løp med tilsammen 422 båter. Flest båter var det 19. august: 21 stykker.
Færrest var det 29. juli: 7 stykker.
I snitt stilte 14,1 båter til start, hvorav
• 4,6 BB11
• 7,4 Andunge
• 1,9 Yngling
OBDS:
Vi la ut nye store bøyer i fjor, de har fungert godt. Moringene var i tyngste laget,
særlig da de skulle tas opp om høsten, så i år har vi gått ned fra 200 til 30 kg
under bøyene. I år planlegges det ingen nye, det blir de samme tre pluss
startbøya som i fjor. Hvis noen ønsker flere bøyer, meld fra til Eivind!
Turkomiteen:
Våre to tradisjonelle utflukter ble noe amputert i året som gikk, sikkert av ulike
årsaker. Turkomiteens referent kunne dessverre ikke være med på noen av dem,
men har fått god hjelp av to av våre medlemmer som var med på turene.
Først sankthansturen til Rogneskjær lørdag 20. juni 2015, ved Einar:
”Det var hele tre båter som seilt ut til Rogneskjær for St.Hans feiring lørdagen
den 20.juni. Én BB11 og to Ynglinger gjorde strandhugg. Som vanlig ble det tent
bål hvor pølser og marshmallows ble grillet. Det var litt lettskyet og akkurat litt
passe vind denne ettermiddagen og kvelden. Etterhvert tittet solen frem
innimellom noen skydotter. En aldri så liten skattejakt ble selvfølgelig også
avholdt.
Seilturen hjem til Solviken forløp uten alvorlige hendelser.
Litt usikker på hvor mange vi var, men tror det var ca. 7 personer tilstede.”
Turen til Kommersøya 11-13 september er beskrevet som følger i Aurelias loggbok,
ved Hanne og Bjørnar:
Den årlige Kommersøyturen ble utsatt en uke pga. dårlig værmelding med
kraftig vind fra nord, noe som er lite gunstig i Fantebukta. Det virket ellers som
det var lite forhåndskommunisert interesse og oppslutning i år. Vi, mannskapet
på Aurelia, bestemte oss nå likevel for å dra på tur. Det er deilig vær på fredag
ettermiddag, riktignok uten vind. Vi vet at Azur med Elisabeth og Ole Håkon har
dratt avgårde ved lunsjtid, så vi motrer etter, og blir tatt vel i mot på brygga i
Fantebukta. Det er endel båter, men fortsatt bra med plasser. Elisabeth og Ole
Håkon inviteres ombord til ankerdram, og etter hvert blir det Richard-dampede
blåskjell og hvitvin til. Vi koser oss såpass at grillingen og påfølgende måltid blir i
stupmørke. Men Ole Håkon lager et fint leirbål, som lyser og varmer. Vi har tatt
med en åpnet andeconfit-boks, men det viser seg etter oppvarming at den er tom
for andelår, og bare inneholdt andefett. Ikke så fristende. Så da blir plan B å spise
2 av lammekotelettene, som var tenkt til lørdagen. Det holder fint etter den gode

forretten. Selv om det er hyggelig å sitte ute ved bålet, blir det en passelig tidlig
kveld i halv tolv tiden. Ingen flere Julaftenbåter dukket opp :-(
Goodny seilte mot Bolærne, Chablis er i opplag pga. kneoperasjonen til Carl
Edvard og snart Sigrid, Lathans-mannskapet er på sønn og svigerdatterbesøk i
Levanger, Einar har solgt storbåten... Værmeldingen var litt vekslende med tanke
på nedbør. Kanskje årlig felles tur hit er et tilbakelagt stadie, undres vi.
Lørdag våkner vi til regn og drunter litt, men så slutter det og vi gjør oss ferdig
med morgenritualene og klare for tur på øya. I Azur er de fortsatt i køya, leser og
har ikke spistfrokost ennå. Vi trasker derfor på tur alene og går stien sydover på
vestsiden og tilbake på østsiden. Finner lite men noe sopp. Det har blitt satt ut
sauer på øya, og det er oppslag om at man kan bestille både kjøtt og skinn fra
bonden.
Når vi kommer tilbake har Azur-mannskapet bestemt seg for å seile hjemover, og
vi bestemmer oss for å følge etter i retning gjestehavna for å få med oss
jazzkonserten på Stallen lørdagskvelden. Vi får en rolig start på seilasen, mye
vinglevind fra fjellet v/Holmestrand, men etter hvert blir det veldig fint med opp
til 10 m/s fra øst og vi passerer Azur i det de tar ned seila for å komme seg inn i
Fyllinga.
Festkomitéen:
Festkomitéen har i 2015 hatt ansvar for tre arrangementer: Sesongåpning,
sesongavslutning og julebord.
-Sesongåpningen 30. mai bød på festlig servering med kanapéer (som alltid enda
bedre enn året før), god drikke og leker med barn og voksne. Vellykket som
alltid!
-Sesongavslutningen 31. oktober ble også hyggelig med pizza i kjelleren på
Pizzanini, fullt hus med både voksne og barn.
-Julebordet på Apenesgården 19. desember ble også et vellykket arrangement,
med Holes og Arcus som hovedleverandører av mat og drikke. Alt gikk pent og
pyntelig for seg, det var ingen som var igjen da vi gikk.
Web/presse:
Facebook-siden som administreres av Sigrid brukes jevnlig av medlemmene.
Einar legger ut bilder og referat fra seilasene på julaften.com og sender inn
resultater som publiseres i Gjengangeren hver uke.
Valgkomité:
Valgkomiteen har hatt ett møte, hvor målet var å få flest mulige verv til å ta
gjenvalg, noe som i stor grad lyktes!

5. Regnskap og budsjett
Godkjent, se egen side nedenfor.

6. Innkomne forslag
Det var ingen innkomne forslag til behandling for årsmøtet.

7. Valg

Valgkomiteens forslag, som for en stor del innstilte på gjenvalg, ble lagt fram for
medlemmene. Etter diskusjon og benkeforslag ble det enkelte justeringer.
Resultatet av valget ble som følger:
Styre
President: Hanne Noer
Kasserer: Einar Berg
Sekretær: Dag Bertheussen
Styremedlem: Adriana Lapadatu
Regattakomité:
Erik Frønæs
Ole Håkon Røssland
Tore Werner Hansen
Bjørnar Sten-Nilsen
Martin Schei
Erling Nielsen
Hendrik Skarpeid
Per Arne Johannesen
Regattakontakt Andungeklubben: Dag Bertheussen
Regattakontakt BB11: Einar Berg
Regattakontakt Yngling: Cato Berg
OBDS:
Eivind Karlsen
Petter Martinsen
Turkomité:
Gunnar Bjelland
Hanne Noer og Bjørnar Sten-Nilsen
Bente Ødegaard og Stein Pauli
Festkomité:
Hendrik Skarpeid
Roger Spangelid
Otto Lier
Bjørn Tore Kristiansen
Olav Tømmerstigen
Rolf Bendiksen
Web/ data og PR:
Eivind Holm
Knut Roll-Lund
Einar Berg
Sigrid Reinertsen

Valgkomité:
Carl Edvard Reinertsen
Olav Tømmerstigen

Regnskap og budsjett:

Etter den formelle delen:
• Sesongkalender
• Julaftens respittsystem
• Turer/sosiale treff (Rogneskjær/Kommersøya)
Sesongkalender 2016:
20/4: Årsmøte
21/5: Sesongåpning kl. 14.30
25/5: Første ordinære onsdagsregatta
22/6: Sankthansfeiring på Rogneskjær (etter regattaen)
2-4/9: Tur til Kommersøya
12/10: Lanterneseilas
29/10: Sesongavslutning
17/12: Julebord
Julaftens respittsystem
Bjørnar har laget statistikk på resultatene i 2015 for å se hvordan de tre
båttypene hevdet seg med de handicap vi benyttet.
BB11 og Andunge kom noenlunde likt ut, vi antar derfor at vi kan fortsette med
samme starttider for de to.
Ynglingene gjorde det derimot bedre enn ”forventet”, og bedre og bedre utover
sesongen. Ut i fra dette kan det se ut som Yngling har hatt for lavt handicap i
forhold til BB11 og Andunge.
Det ble en diskusjon om dette, med argumenter for og i mot en økning i handicap
for Yngling. Resultatet ble til slutt at vi prøver et høyere handicap i vårcupen, og
gjør en ny vurdering før sommercupen.
Startrekkefølgen blir da for vårcupen:
-Startsignal: BB11 starter
-Ett minutt etter startsignal: Andunger u/spinnaker (og evt. BB11 m/spinnaker)
-To minutter etter startsignal: Andunger m/spinnaker
-Fire minutter: Yngling u/spinnaker
-Fem minutter: Yngling m/spinnaker
Turer/sosiale treff (Rogneskjær/Kommersøya)
Det kom et forslag om å feire sankthans en onsdag (22/6) etter regattaen, ved at
vi lar målgang være ved Rogneskjær. Medlemmene likte forslaget, vi prøver dette
i år.
Det ble diskutert å finne et nærmere turmål enn Kommersøya for høstturen, slik
at flere ville bli med. Vi fant ikke noe egnet alternativ, så vi satser på tur til
Kommersøya 2-4/9. Men vi lodder stemningen blant medlemmene når tiden
nærmer seg, og gjør gjerne om på planen hvis det er ønskelig.

Farvannet vi seiler i

er en liten idyll av et seilingsområde, en beskyttet poll mange vil misunne oss!

1) Start og målgang
2) Bøye ved Pluggen
3) Bøye ved slepebåtene
4) Trepåler inne i ”Sjerkebukta”
5) ”Bettongen” - overrettmerke
6) Grønn stake SØ av Østøya
7) Nordmerke utenfor Indre Havn

8) Diriksbåen
9) Skjær SV av Østøya
10) Målestasjonen m/3 bøyer
11) Dronningbøya
12) Julaften
13) Rogneskjær
14) Bøye i Bakkebukta

