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I godt sig mot ny seilsesong

Gøy på vann – og på land,
er Bavaria-klubbens motto,
og det gjenspeiles i klubbens
aktiviteter.

AV SVENN ERIK FORSSTRØM • I
løpet av mars ble det avholdt
årsmøte i Norsk Bavaria Klubb
og i klubbens avdeling i Hordaland.
Møtene er viktige rundingsbøyer hvor klubbens
virksomhet og resultater summeres opp, og hvor kursen og
premissene for utviklingen
fremover drøftes. Aktivitetene
i fjor ble stort sett gjennomført i henhold til planen.
Året ble også preget av avviklingen av Lunde Båt AS. Vi
fulgte utviklingen tett, og ser
med tilfredshet på løsningen
med å samle Bavaria seil- og
motorbåter i Bavaria Båt Norge AS. Det er etablert et godt
samarbeide mellom klubb, importør og verft.
Årsmøtet omfatter også
valg og skifte av mannskap.
Årets valg innebar en kombinasjon av kontinuitet og fornyelse.
Tore Karlsen mønstret av
etter to år som klubbens styreleder. Han var ikke lenger
valgbar, da han dessverre har
trådt ut av Bavaria-eiernes
rekker. Tore ble behørig takket
for stor innsats for klubben.
I avdeling Hordaland trådte Bernt Johanssen ut av styret
og dermed av som styreleder.

Stor takk til ham!
Stor takk også til de øvrige
tillitsvalgte som har mønstret
av og hjertelig velkommen til
de nye som har mønstret på,
både i øst og vest.
Undertegnede har gjort
«come back» i styret og som
styreleder i klubben etter to
år ute av manesjen. Tusen takk
for tilliten!
Oversikt over tillitsvalgte
for sesongen 2017-2018 finnes på klubbens hjemmesider.
I 2016 ble det brukt mye
tid på å ta i bruk et nytt administrativt system. Det ble
foretatt en stor opprydding
og ajourføring av medlemsregisteret. Rutinene for kontingentfakturering og avregningen mot SEILmagasinet ble
lagt om. Endringene medførte
relativt store engangskostnader for klubben, men dette
må ses på som en investering
i bedre oversikt og i et styrket
grunnlag for mer effektiv oppfølging av medlemmene og
driften fremover.
Vi har de senere årene
dessverre registrert en viss
nedgang i medlemsmassen.
Årsaken til dette er sammensatt. Det er satt høyt på prioriteringslisten å arbeide med
ulike tiltak som kan snu denne
trenden.
Seilsesongen nærmer seg
for fullt og programmet for
årets medlemsaktiviteter be-
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gynner å ta form. Hovedelementene fra tidligere år videreføres både i øst og vest, og
samtidig forsøker vi å videre
utvikle og fornye oss.
Hovedaktivitetene er:
• Bavariatreff hvor vi seiler til en trivelig havn
og til hyggelig samvær.
Dette er planlagt helgen
2.–4. juni i Hordaland
og 15.–17. september i
Oslofjorden.
• Tre til fire medlemsmøter både øst og vest med
aktuelle temaer. Temaene vil variere mellom
båttekniske ting, beretninger fra turer og
havner, navigasjon og
så videre.
• Helgens Bavaria-havn
(Hordaland) for de som
har lyst til å treffe likesinnede
• Riggsjekk

I tillegg til medlemsaktivitetene har styret satt noen
viktige utviklingsoppgaver på
agendaen fremover, blant annet:
• Utvikling av hjemmesidene og Facebook
• Medlemsrekruttering
• Utvidelse av nasjonale
medlemstilbud
• Fortsatt videreutvikling
av de administrative
løsningene
Følg med på klubbens nettside www.bavariaklubben.no
og Facebook-sidene Bavaria
klubben Norge og Norsk Bavaria Klubb - Hordaland.
Informasjon om aktiviteter
blir også sendt via e-post eller SMS.
Har du spørsmål om klubben eller aktiviteter, send oss
en mail på medlem@bavariaklubben.no. Ta også gjerne
kontakt direkte med under-

LEDER: Etter noen års pause er
Svenn Erik Forsstrøm er tilbake
som leder i Bavariaklubben.
tegnede på tlf. 901 13 910. For
spørsmål om aktiviteter i Hordaland kan Thorbjørn Kalan tlf.
414 13 546 kontaktes.
Vi håper vi treffer mange
på fjorden og på klubbens aktiviteter!

KLUBBVIMPEL
Trenger du en ny klubbvimpel for sesongen?
Vi vil slå et slag for
klubbens flotte vimpel. Det
er tid for å heise den i salingen!
Har du ikke vimpel
fra før, eller er den gamle
utslitt, send en mail medlem@bavariaklubben.no.
Pris kr 150 + frakt.

ØNSKER DU Å BLI MEDLEM AV NORSK BAVARIA KLUBB?
Send en mail til medlem@bavariaklubben.no. Du kan alternativt sende kodeord BAVARIA på
SMS til 2012.
På www.bavariaklubben.no finner du flere detaljer om foreningen og medlemsskapet.
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