NESODDEN
SEILFORENING

Et demokratisk system
Som en del av det demokratiske Norge
er Nesodden Seilforening en bitte liten
brikke. Men for oss som lever og ånder
for denne lille brikken, er den en stor
brikke i vår tilværelse. Og fordi vi er en
del av demokratiet, er også vår forening
så heldig å ha en demokratisk oppbygging med vedtekter, generalforsamling,
årsmøter, styre, referater og så videre.
Det skal kalles inn til årsmøte, vedtas
regnskap, budsjetter og det skal velges
medlemmer til styrer og utvalg. Dette
medfører at alle medlemmer kan være med å forme foreningen.
Det viktigste møtet er årsmøtet eller generalforsamlingen. Der
vedtas en haug med saker som angår deg som ivrig seiler på Nesodden.
I år er generalforsamlingen satt til lørdag 1. mars på Steilene.
Der pleier det å være godt oppmøte og god stemning. Tilfeldigvis
har det vist seg at årsmøtet veldig ofte faller sammen med foreningens årsfest. Om dette har noe å si for den gode årsmøtedeltagelsen skal være uvisst, men du verden hvor hyggelig det er å
møtes til hyggelig lag etter et godt årsmøte. Seiling, demokrati
og årsfest. Og alt dette på vakre Steilene. Bedre blir det ikke en
lørdag i mars! Følg med på hjemmesiden for mer info.
Men det er jo liksom seiling som er grunnen til at vi har denne
foreningen, og seiling skal det bli. I vinter er det forberedelser
med trening i sal og basseng, kursing, foredrag, mekking av utstyr
og lignende (det vindinstrumentet eller roret reparerer seg ikke
av seg selv om det legges en presenning over). Følg med på hjemmesider og facebooksider
I år skal vi også være med på Det store seilløftet, et opplegg vi
gjennomfører sammen med ledende seilforeninger, seilforbundet
og SEILmagasinet. Vi er allerede blitt tildelt drøye 66 000 kroner
som skal brukes på seilskole til sommeren. Jeg gleder meg masse
til å se hva vi kan få ut av dette konseptet i år og årene videre.
Vi sees på Steilene!
Øyvind Degnes, leder Nesodden Seilforening

BÅTFART: Et av temaene i februar er bedre båtfart.

KLUBBKVELDER

To gode arrangementer i februar
Storbåtgruppen er klare til
å starte seilsesongen 2014
og ønsker tradisjonen tro
alle medlemmer hjertelig
velkommen til klubbkvelder
i vinter. Vi starter med to
arrangementer i februar.
AV MARIT SLETTEN • Onsdag 5.
februar er tema «båtfart». Det
å oppnå jevn og god båtfart
er den rimeligste og beste investeringen du kan gjøre for
å klatre på resultatlisten, og
dette kan gjøres uten de altfor
store investeringene .
Dette er imidlertid ikke
enkelt og for å få til dette må

Sesongen er allerede i
gang for optimistseilerne
i NC-gruppen i Nesodden
Seilforening.
AV THOMAS DAM • 4. januar
tok Mathias, Sander, Vincent,
Oda, Sofie og Sara to ganger
ti runder på en lang pølsebane i vindstille forhold på Solli
Bowling. Grunnleggende ferdigheter som fart og retning
var i fokus for våre seilere
som vet at mengdetrening er

viktig for å komme opp på et
rimelig mestringsnivå.
Vårens regattaer vil vise
om denne landfaste treningen gir resultater på regattabanen. Uansett, lek og moro
kan man ikke få nok av! Våre
jolleseilerne fortsetter også
med den populære innetreningen med Magnus Andersen i hall og svømmebasseng
på Alværn skole frem til starten av mars.

annerledes seilferie. Båt ble
leid i Tromsø og turen gikk til
Svalbard med stopp på Bjørnøya og storm underveis. Nå er
tiden inne for å dele opplevelsen med alle oss andre. Vi kan
se frem til en kveld med masse
flott bilder og spennende fortellinger om hvordan det er å
seile i arktiske strøk.
Vi håper så mange som
mulig møter opp for å høre
spennende foredrag og for en
hyggelig seilprat nå i vintermånedene, mens vi lader opp
til en ny seilsesong.
Se nettsiden for detaljer
om tid og sted.

Det innkalles til årsmøte og årsfest!
Nesodden Seilforenings
årsmøteinnkalling er klar.

SESONGSTART PÅ BOWLING

man jobbe systematisk og riktig, men med litt jobbing vil
gjennomsnittsfarten øke med
noen tidels knop, og dette vil
utgjøre store forskjeller på resultatet ditt.
En som har jobbet mye
med dette er North Sailsseilmaker Thomas Nilsson, og
han vil holde et foredrag hvor
han vil sette deg i stand til å
jobbe med dette på din båt.
Her har alle garantert noe å
hente!
Onsdag 26. februar: «På
tokt til Svalbard». Sommeren
2013 var en gjeng seilforeningsmedlemmer på en litt

AV ØYVIND DEGNES • Det kalles
inn til årsmøte i klubbhuset på
Steilene lørdag 1. mars 2014
klokka 1630. BLÅTANN går fra
Alværn brygge fra klokka 16
og utover.
Forslag til årsmøtet må
være sendt til leder@nesodden-seilforening.no innen 15.
februar. Fullstendig saksliste
vil bli tilgjengelig på www.
nesodden-seilforening.no, senest 22. februar.
Det inviteres til årsfest etter årsmøtet. Husk påmelding
til årsfest med frist 27. februar,
du finner invitasjon til årsfest,
samt alle relevante dokumen-

ter på våre hjemmesider: www.
nesodden-seilforening.no. Velkommen!
Saksliste årsmøtet: 1.
Årsberetning. 2. Årsregn-

skap. 3. Forslag til årsmøtet.
4. Fastsettelse av medlemskontingent. 5. Budsjett og
handlingsplan. 6. Foreningens
organisasjon. 7. Valg.
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PÅ STEILENE: Først årsmøte, så årsfest på Steilene lørdag 1. mars.
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