BERGENS
Klare for ny sesong
Etter en lang og usedvanlig kald vinter
her vestpå, er vi i skrivende stund endelig i gang med nedtellingen til en ny
seilsesong. Og det beste er at vi trenger
ikke lenger telle måneder eller uker,
bare dager. Lysere og forhåpentligvis
varmere dager.
Mange av medlemmene våre er
allerede i full sving med klargjøring av
båt og utstyr, og andre er rett rundt
hjørnet med å skulle ta av presenninger, spyle, pusse, polere og alt som
hører sesongstart til. Ikke bare båtene skal klargjøres, men også
havnen vår trenger en liten vårrengjøring. Både våre ansatte og
medlemmene bidro til å gjøre anlegget klart før vi hadde vår
årlige sesongåpning 1. mai.
På vår siste ordinære generalforsamling tidligere i år ble
temaet sikkerhet tatt opp til diskusjon. Har vi god nok sikkerhet
i anlegget vårt? Sørger vi for at alt av aktiviteter i havnen går
for seg på en trygg og forsvarlig måte?
Spørsmålet er kanskje spesielt aktuelt nettopp nå i disse
vårpuss-tider, med tunge løft, stillasarbeid og arbeidsoppgaver
som de fleste av oss båteiere utfører kun den ene gangen i året.
Langt de færreste av oss kan kalle oss faglærte i alt vi holder
på med av små og store arbeidsoppgaver i havnen, og i iveren
etter å bli ferdig og få sjøsatt og komme oss ut på fjorden, kan
det være fort gjort å tenke at «jeg skal bare» uten å tenke særlig
nøye gjennom hvorvidt alt vi foretar oss er 100 % trygt. Det er
derfor alltid lurt å stoppe opp og ta seg litt ekstra tid og en siste
sjekk, før man klatrer opp på stigen eller spaserer ut på stillaset.
I løpet vinteren hadde vi noen tilfeller av at båteiere «skulle
bare» ut på flytebryggene for å se til båten sin da det var kraftig
uvær, til tross for at havnemannskapene våre av sikkerhetsmessige hensyn hadde stengt bryggene. Det er slikt vi ønsker å
unngå. Et lite feilskjær eller en glatt utrigger, og det kan ende
med forferdelse.
Jeg vil oppfordre alle som ferdes i havnen til å utvise
forsiktighet både på egne og andres vegne, og ser du noen som
i farten glemmer å gjøre det, ja, så gi vedkommende et vennlig
lite hint. Det er fullt tillatt, og i alles interesse. La oss sammen
bidra til å skape en trygg og trivelig havn.
Johan Hvide, leder i Bergens Seilforening
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SEILFORENING

FORNØYD: Daglig leder i Bergens Seilforening, Kjell-Ove Bruås, tror at Havneweb vil gi bedre og mer effektiv
kommunikasjon med foreningens medlemmer.

NYTT ADMINISTRASJONSSYSTEM

Bergens Seilforening innfører Havneweb
Bergens Seilforening har
i 2018 tatt i bruk et nytt,
nettbasert verktøy for
administrasjon av medlemsmassen og havnen.
AV HEIDI HJELLESTAD • Alle
medlemmer skal i løpet av
våren ha mottatt mail med
brukernavn og passord som
gjør dem i stand til å logge
seg på det nye systemet, og
om nødvendig oppdatere sine
egne opplysninger. Daglig leder Kjell-Ove Bruås oppfordrer
de som eventuelt ikke har fått
slik mail, eller som trenger
hjelp til å logge seg på, til å
ta kontakt.
– Systemet Havneweb
vil gjøre oss i stand til å
drive administrasjonen av
foreningen mer effektivt, og
skal spare både oss selv, og
ikke minst regnskapsføreren
vår, for tid som til nå har gått
med til å holde styr på hvem
som benytter seg av de ulike
fasilitetene i foreningen, samt
å sørge for at alle blir korrekt fakturert, sier Kjell-Ove.
Han forteller at det enkelte
medlem heretter vil være
ansvarlig for å vedlikeholde
sine egne medlemsopplysninger, slik at de til enhver tid
er korrekte. Opplysningene
brukes til tildeling av båtplasser, dugnadslister, fakturering
og kommunikasjon.

Effektiv informasjonsutveksling med medlemsmassen
er ofte en utfordring i foreninger og lag, ved at adresser
og epostadresser endres, og
fakturaer og annen post
ikke kommer frem. I Bergens
Seilforening blir det nå den
enkeltes eget ansvar å tilse
at han eller hun står oppført
med riktig kontaktinformasjon og således får tilsendt
påminnelser om viktige ting,
for eksempel frister for å
søke båtplass. Fakturaer, dugnadslister, oversikt over hvem
som er brukere av de enkelte
båtplasser og så videre, vil til
enhver tid være tilgjengelig
for medlemmene ved pålogging på www.havneweb.no.
En av fasilitetene i Havneweb er at man kan krysse av

for ferdigheter i tilknytning
til dugnadsarbeid. Man har et
betydelig antall valgmuligheter som spenner over alt fra
soping og rydding, til graving
og sveising. Det er å håpe at
det store antallet medlemmer
som allerede er utkommandert til årets første jobb foran
sesongåpningen besitter gode
ryddeferdigheter.
Med innføringen av
Havneweb håper Kjell-Ove
at papirfakturaenes tid er
forbi, og at han kan gå sommeren i møte med mer tid til
verdiskapende aktiviteter for
foreningen, og mindre tid til
å lete i bunker av gule lapper
og ulike versjoner av Excelark. Han føler seg trygg på at
medlemmene vil se nytten av
det nye systemet.
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JUNIORAVDELINGEN 2018 – OPTIMIST & WINDSURFING

KRAN: Ny kran på plass i Bergens Seilforening.
NYTT FRA BERGENS SEILFORENING • BERGENS-SEILFORENING.NO

Opplegget for sesongen 2018 begynner å falle på plass med trenere, materiell og aktivitetskalender.
Årets trenere er:
Optimist NC – Jenny Andresen
Brett NC – Alexander Dahl Høgheim/Imogen Sills
Optimist mellomgruppe – Jenny Andresen
Brett mellomgruppe – Karol Franz
Nybegynnergruppe – Jenny Andresen
Kjenner du noen unge som har lyst til å lære å seile? Gi dem i så fall et tips om at det er
mulig å melde seg på nybegynnerkurs som går hver onsdag kl. 18. For å skape litt aktivitet og
engasjement også blant foreldre, vil vi i år forsøke å tilby enkelte kvelder med seiling i havseiler mens barna er på fjorden. Dette vil være styrt av vær- og vindforhold samt kapasitet.
Husk også at det i uke 26 (25.–29. juni) er sommerseilskole i Bergens Seilforenings anlegg
på Hjellestad. Påmelding innen 1. juni via sailracesystem.no.
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