Solid økonomi gir muligheter
Årsmøtet for Molde Seilforening er
gjennomført. Styret opplevde å få
redegjort bra for både gjennomført
aktivitet og planlagt aktivitet for kommende sesong.
Oppmøtet var bra, og styret fikk
blant annet ros for en fyldig og dekkende årsrapport, og også for et svært
ryddig regnskap! Det er veldig kjekt å
få slike tilbakemeldinger fra ringrever
i foreningen, spesielt siden det legges
ned en stor jobb av leder for økonomiutvalget, som fører regnskapet selv. At denne jobben gjennomføres internt sikrer en bedre løpende oversikt for styret og sparer
oss årlig for betydelige beløp. Økonomiutvalget har også levert
inn mange gode søknader om økonomisk støtte til hovedsakelig
sikringsbåter og annet utstyr som skal bidra til økte aktivitetsmuligheter blant barn og ungdom i seilsesongen 2018. Vi har
fått inn langt mer enn budsjettert i støtte!
Takk til Prosjekt tilhørighet, sponsorer og tilskudds- og gave
givere som støtter opp om foreningens aktiviteter for barn og
unge. Det sikrer at vi får en sesong der vi kan ha flere joller på
vannet samtidig, og at vi kan ha alternativt utstyr til ulike typer
vannaktivitet tilgjengelig når det er treninger uten vind.
Vi har også andre utvalg som skaper økonomisk bærekraft i
foreningen. Husutvalgene får gjennom utleie av Fjærestua og
Seilerhytta inn betydelige midler hvert år. Utleien fører også
til slitasje, men utvalgene er svært dyktige på å gjennomføre
oppussinger gjennom dugnad. På den måte bidrar arbeid fra
foreningens medlemmer direkte til en god økonomi.
Akkurat nå foregår det en større oppussing av Fjærestua som
gjennomføres helt og holdent gjennom dugnadsarbeid. Målet er
å både få et mer innbydende og funksjonelt lokale. Vi er veldig
takknemlige for den innsatsen som nå legges ned for foreningen
gjennom dugnadene. En stor takk til alle som bidrar!
En solid økonomi skaper muligheter. Det gir oss handlingsrom til å videreutvikle rekrutteringsaktiviteten på jollesiden, og
det gir oss muligheter til å jobbe videre med det nye båthuset.
Kanskje blir det byggestart allerede denne sesongen? Vi har
fått innspill om at foreningen bør ha rekrutteringsbåt(er) for
ungdom og nye voksne til storbåtregattaer. Kanskje bør vi aktivt
begynne å planlegge dette? Med en solid økonomi åpner det
seg i alle fall mange muligheter for interessante tiltak som kan
videreutvikle foreningen videre til det beste for seilinteresserte
i Molde.
Geir Oterhals, leder i Molde Seilforening

Venter på opprusting av seilsportanlegget

Molde Seilforening arbeider
aktivt med planene om nytt
båthus og garderobe for
jolleseilerne.

AV KRISTIAN BACHMANN •
Molde Seilforenings klubbanlegg ligger sentralt plassert
mot fjorden ved innkjøringen
til Molde by. Bygningsmassen
består av et klubbhus i god
stand og et relativt lite naust
til jolleutsyr.
Selve klubbhuset fungerer
bra til sitt formål, det vil si
møter, kurs, sammenkomster,
utleie og så videre. Det foreningen mangler er garderobe til
jolleseilerne og et båthus til
jollene og tilhørende utstyr.
Det eksisterende naustet
er alt for lite og trangt til
formålet, man får til nød
lagret noen av klubbens
optimistjoller og noe utstyr til
jolleparken. Dette medfører at
alle større joller som Laser, RS
Feva og lignende blir liggende
ute gjennom hele året, for jollene brukes jo også vinterstid.
Dette er en åpenbar ulempe, jollene blir utsatt for vær
og vind, samt eksos og veistøv
fra hovedveien rett ovenfor.
Fare for tyveri og hærverk er
også til stede. En midlertidig
plasthall blir vurdert satt opp.
Man ser også tøff slitasje på
selve klubbhuset når jolleseilerne skal inn dit for å skifte
eller gå på toalettet. Våtsko
og andre våte remedier tærer
på gulv og innredning.
Molde Seilforening har i
mange år arbeidet for å få utbedret anlegget med et større
båthus på ca 110 kvm grunnflate og et eget garderobe
bygg på ca 80 kvm.
Det er også ønskelig med
bedre forhold for sjøsetting
av jollene. Slik det er nå er
det høy risiko for riper og
skader på jollene.
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DAGENS JOLLENAUST: Nytt båthus og garderobebygg blir liggende ca
20 m til venstre fra dette på bildet.
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FJÆRESTUA

LASERSEILERE I MS RIGGER NED: Nybyggene blir liggende ca 20 m
bortenfor dagens naust, omtrent der F18 katamaranen på bildet ligger.
Et utvalg fra styret i Molde
Seilforening arbeider med
planene, og med på laget
har de seniormedlem Henry
Larsen som over flere perioder
har vært engasjert i saken.
Larsen var også engasjert
i utbyggingen av dagens
anlegg, og har med det god
og nødvendig erfaring rundt
samarbeidet med Molde kommune som er grunneier.
Man har også fått inn
partnere i form av sjøspeiderne og turistforeningen om et
samtidig byggeprosjekt. Disse
foreningene ønsker seg også
egne naust til aktivitetene
sine på nabotomten.

TERMINLISTE

REGATTASESONGEN 2018

25. april
Vårserie 1
26. mai
Gossen Rundt
8. august
Høstserie 1
17.–19. august
Molde Race Week
9. september
Molde Doublehanded
20. oktober
Høststormen
For mer informasjon, se hjemmesiden til Molde Seilforening.

Regattaprogrammet i
Molde Seilforening er klart.
AV LARS WALLE • Første distanseregatta for NOR Ratingbåtene i Molde Seilforening
er Gossen Rundt 26. mai.
Tradisjonelt har dette vært
en regatta med stor oppslutning. Noe av årsaken er at

det ofte er stabil vind og
veldig flotte naturomgivelser,
som gjør dagen innholdsrik
og morsom.
I ukene før dette vil seilerne få mulighet til å trene
på onsdagsregattaene, som i
år starter 25. april.
På grunn av litt lav
oppslutning de senere årene,

På årsmøtet 2018 fikk
styret i Molde Seilforening fullmakt til å arbeide videre for å
få byggesøknad godkjent og en
finansieringplan klar. Prosjektet
er også inne på Molde kommunes delplan for idrett og fysisk
aktivitet, en forutsetning for
å kunne søke tippemidler som
del av finansiering.
Foreningen ser veldig frem
til å få realisert dette byggeprosjektet. Vi har stor tro
på at dette vil gi et løft for
aktiviteten, særlig blant barn
og ungdom, og at det vil gi
økt rekruttering til jolleseiling
og lignende vannsportaktivitet lokalt.

vil tradisjonsrike Romsdalsfjorden Rundt utgå.
Vi håper at deltakelsen på
de gjenværende regattaene
vil bli stor. Intercity med
start i Molde og mål i Ålesund den 9. juni, og Molde
Race Week 17.–19. august,
må dere sette av plass til i
kalenderen allerede nå.
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