Vi løfter raskt i fellesskap!
Sesongen 2018 så lenge litt skummel
ut for Bergens Seilforening, da den
store kranen som vi bruker til inn- og
utsetting av båter i havneanlegget
gjennom hele året, i vinter plutselig
valgte å takke for seg. I likhet med
det meste annet av mekanisk utstyr
har den til tider skapt seg vrang og
forlangt reparasjon og litt ekstra
vedlikehold her og der. Vår driftsleder
Kjell-Ove og hans eminente støttespillere har likevel sørget for å holde den i
ånde, og til neste år var den klar for å feire sitt 20-årsjulibeum.
Men slik skulle det ikke gå.
I løpet av noen mørke vinteruker sa kranen definitivt stopp,
og vi lurte lenge på hvordan vi skulle klare å gå en ny seilsesong i
møte uten kran. Leie inn en mobilkran? Sende medlemmene ut av
foreningen? Legge all former for tunge løft på is inntil videre?
Det fantes en rekke ulike alternativ, men ingen av dem fremstod som spesielt gode. Og felles for alle var at de ville ramme foreningens medlemmer i form av redusert service og økte kostnader.
Det ville skapt frustrasjon hos alle som fra før er travelt opptatt,
og som i tillegg ville bli nødt til å lete etter et nytt sted for å gjøre
unna vårpussen. Hva er vel det store havneanlegget vårt uten en
skikkelig kran? Krisen så lenge ut til å være uunngåelig.
Da vi startet prosessen med å lete etter en ny kran tidlig på
nyåret, var det lite som tydet på at det ville være mulig å få noe
på plass før tidligst på sensommeren, kanskje til og med først i
2019. Markedet for slikt utstyr er begrenset, leveringstiden lang
og investeringen er av en slik størrelse at den krever tilslutning
blant foreningens medlemmer i generalforsamling.
Gjennom et intenst arbeid som involverte styret, administrasjonen og medlemmene, lyktes det imidlertid å få på plass
en avtale som sikrer at vi allerede i løpet av våren skal ha en
ny kran på plass. Utsetting av båter og slippsetting skal dermed
kunne gå omtrent som normalt. For å unngå å belaste foreningens likviditet mer enn ønskelig, blir kranen finansiert gjennom en leasingavtale avtale over syv år, men den påfører oss
naturligvis likevel økte kostnader. Og for å kompensere for dette,
må vi øke prisen for slippsetting noe. Det hører med til historien
at prisen har ligget på samme nivå lenge og at den fremdeles
er lav, sammenlignet med hva det koster å ta opp en båt mange
andre steder. Stor takk til alle som bidro til et raskt og effektivt
felles løft for foreningen vår!
Johan Hvide, leder i Bergens Seilforening

BRETTSEILERNE I GANG
Brettseilerne fra Bergens Seilforening har allerede startet
sesongen i hjemlige farvann.
AV HENRIK WIGERS LARSEN • Til tross for at temperaturen er
lav og vinteren fremdeles har godt feste, var våre eldste BIC
Techno 293-seilere på vannet helgen 17.–18. februar. Forholdene var flotte med passelig vind og 5–6 plussgrader. Alle
seilerne klarte å holde varmen og hadde smilet på til tross for
litt kalde fingre.
Mathilde Elise Lind skal uken etter påske seile EM for BIC
8.5, og var derfor spesielt glad for at sesongen endelig er i gang.
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Arbeidsdeling og gjennomføringsevne
Årets generalforsamling ble
avholdt i klubbhuset «Dokken» torsdag 8. mars.
AV HEIDI HJELLESTAD • Som
alltid ble den formelle delen
av møtet etterfulgt av en mer
uformell sammenkomst hvor
medlemmene kunne hygge
seg i godt selskap og nyte serveringen, også den i tråd med
årelange tradisjoner.
Blant endringer som har
vært gjennomført i Bergens
Seilforening i nyere tid, er
selve organiseringen av
foreningen.
Tidligere hadde styret
en relativt aktiv rolle i den
daglige driften, men etter
en gradvis omlegging er
administrasjonen i dag i langt
større grad ansvarlig for å ta
hånd om løpende aktiviteter

sammen med utvalgene som
er etablert for å håndtere alt
fra sportslige aktiviteter til
havn og eiendom.
Gjennom 2017 videreførte
styret arbeidet med å delegere ansvar og beslutningsmyndighet til de forskjellige
utvalgene.
Vår daglige leder Kjell-Ove
Bruås er nå medlem i alle
relevante utvalg, og det sikrer
at det er god kommunikasjon mellom styre, utvalg og
administrasjon. Erfaringen
så langt er at det har gitt
god arbeidsdeling mellom
de forskjellige organene, og
generelt en god gjennomføringsevne i foreningen.
Daglig leder rapporterer månedlig til styret om
økonomi og forhold som er av
betydning, og det har derfor

vært mulig å redusere antall
styremøter uten at dette har
gått utover kontrollfunksjonen.
Styret i Bergens Seilforening, som ble enstemmig
valgt på generalforsamlingen,
består av:
Johan G. Hvide (leder)
Henrik Wigers Larsen
(nestleder)
Knut Jørgen Haaland
(styremedlem)
Trine-Lise Hole Isager
(styremedlem)
Heidi Hjellestad (styremedlem)
Frode Rønning (styremedlem)
Hallgeir Utne Hatlevik
(varamedlem)
Karianne Fonn Jårvik
(varamedlem)

Vinterstemning i Kviturspollen

Juniorene har startet årets sesong
Bergens Seilforening har
hatt seilere i utlandet flere
ganger i vinter.
AV HENRIK WIGERS LARSEN •
Albertine Lind nyter for
øyeblikket fine dager i Spania
og turen til Palamos er den
tredje turen siden jul sammen
med seilere fra hele Norge.
Den siste regattaen
Albertine var med på var
Palamos Trophy Regatta. Den
var preget av lite vind og mye
venting, og det ble derfor
bare seilt tre seilaser i løpet
av regattaen.
Det var likevel masse flott

seiling av den norske gjengen.
Erik Bøen fra Ålesund ble
nummer seks av over 500
seilere, og flere av de norske
hadde gode enkeltplasseringer.

Julia Jacobsen fra KNS toppet
siste dagen med en spiker.
Takk til Niklas Fure, Bjørn
Forslund og Thomas Nilsson
for et supert opplegg!
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UTENLANDS: Albertine Lind har vært på flere utenlandsturer i vinter.

