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Medlemsforeninger KNBF region Nordvest
Julehilsen fra regionlederen
Vi gjennomførte årsmøtet 11. februar i lokalene til Brattvåg Småbåtforening. Det møtte 13
personer.
Vi har gjennomført flere informasjon/forsikringsmøter rundt omkring i regionen. Både
eksisterende medlemmer og potensielle nye medlemmer har deltatt på møtene. Møtene har
blitt veldig godt mottatt.
Det er to foreninger som har meldt seg inn som medlemmer det siste året. Regionen har nå
36 medlemsforeninger. De nye er Eide Småbåthavn og Molde Båthavnlag Ønsker disse
foreningene hjertelig velkomne i båtfellesskapet.
Friluftsrådene i regionen vurderer å starte med skjærgårdstjeneste. Har vært i møte med de
angående dette og de ønsker innspill fra oss om steder hvor de kan legge bedre til rette for
fritidsbåtfolket. Det kan være festebolter i fjell, flytebrygger, fasiliteter på land (grillplasser,
toelett osv) Det kan også være drift av allerede opparbeidede og benyttede områder som er
tilgjengelig for allmenheten.
Vi skal levere innspill til sekretæren for prosjektet rett over nyttår. Ønsker derfor at dere gir
meg en tilbakemelding om aktuelle steder i deres nærområder innen 10.01.2018
I 2018 skal vi arrangere Båttinget på Scandic Seilet i Molde 27-29.04.2018. Fredagskvelden
blir det ett spennende sosialt arrangement hos Bergtatte Opplevelse. Oppfordrer alle
medlemsforeningene å stille med delegater (med følge) på Båttinget. Det er en ypperlig
anledning til å knytte kontakt med andre båtvenner fra det ganske land.
Årsmøtet i regionen skal i år arrangeres i lokalene til Molde Båthavnlag på Tøndergård. Etter
årsmøtet blir det medlemsmøte hvor bla. Molde Båthavnlag vil ha ett foredrag om hvordan
de drifter en så stor forening (tett på 1000 medlemmer). Innkalling vil komme litt over
nyttår. Oppfordrer alle foreningene å stille med delegater.
Ønsker dere alle en riktig god jul og ett godt nyttår.
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