Årsrapport for Styret i Vågsbygd Seilforening.
for perioden 15. februar 2016 – 15. februar - 2017

Det ble avholdt Årsmøte 15. februar 2016.
Vedtak og resultat fra valg er beskrevet i referat fra møtet, som er publisert på en av foreningens
nettsider.

Styret
Styret har for perioden 15. februar 2016- 15. februar 2017 bestått av Alf Morten Indbjo (leder),
Ole Petter Johnsen (nestleder), Carl Erik Moe (kasserer), Geir Tufteland (sekretær), Ronny
Rognhaugen, Lina Bø og Nils Stray. Jørgen Lykken og Leni Nilsen har vært varamedlemmer.
Det har i perioden blitt avholdt syv styremøter; 22.02, 11.04, 31.05, 14.06, 26.09, 12.12, 10.01
Referater er publisert på foreningens nettsider.

Husstyret
Husstyret har for perioden 15. februar 2016- 15. februar 2017 bestått av Nils Stray (leder), Ole Inge
Pettersen, Arild Jacobsen og Tina Homme. Fire hus-styremøter er gjennomført. Vask av lokalet
utføres for tiden av Mathilde Stray.

Regattakomiteer
Rune Pedersen, Egil Tjomsås, Jan Otto Jahnsen har vært regattakomite for Onsdagsregattaene og
Bøddelen. Bjørn Stien og Nicholas Willetts har vært VSF representanter i regattakomite for Flødeseilasen, Bjørn Stien som regattasjef, også denne gang.

Regattaer
Det har blitt arrangert 16 onsdagsregattaer, med avslutningsfest i CSF lokaler 23.09
Vårserien: Deltagelse fra 14 båter i NOR rating lav og 12 båter i NOR rating høy, totalt 26 båter
Høstserien: 13 båter i NOR rating lav og 14 båter i NOR rating høy, totalt 27 båter
Flødeseilasen ble arrangert 21.05. Nytt av åren var et samarbeid med Andøya Velforening på
fredagen, med musikk fra New Orleans Jazz Cab. Det var 41 startende båter i årets Flødeseilas. Det
ble en relativt fuktig affære denne gangen, med en god del regn og tåke. 26 båter fullførte regattaen.
Festen etter regattaen ble avholdt i Lillesand seilforenings nye, flotte lokaler
Bøddelen ble arrangert 10. 09. 18 båter fullførte regattaen.

1

Årsrapport for Styret i Vågsbygd Seilforening for perioden 15. februar 2016 – 15. februar - 2017

Medlemsmøter
Det har i perioden blitt avholdt 4 medlemsmøter i perioden.
02.03.2016
19.10.2016
23.11.2016
01.02.2017

Øyvind Karlsen
Redningsselskapet
Brygge-komiteen
Rune Pedersen

Svenske opplevelser
RS aktiviteter
Bryggeanlegget
Shetland Race

Jollegruppa
I mai, juni, august var det Optimist-trening hver mandag 17.30-19.30. To gutter (2006) deltok. Ronny
Rognhaugen var instruktør. Foreldre bygde et nytt jollestativ for Optimistjollene på dugnad.

Kurs
Det har i perioden blitt avholdt følgende kurs;
Februar
Båtførerprøven
Mai
ICC - International Certificate of Competence
Mai-juni
Innføringskurs i seiling for kvinner
August
Forberedelse til Regattaseiling, teori og praksis
September
D5L Kurs- Fritidsskipper

Vinteropplag og båtplasser
8 båter har hatt vinteropplag ved VSF 2016/2017. Tre båter har hatt brygge eller bøyeplass om
sommeren.

Dugnader
Det er gjennom året gjennomført to dugnader - 10.05 og 15.09 - hvor det har vært fokus på
uteområdene med opprydding.

Investeringer og oppgraderinger
Det er kjøpt inn ny rib med påhengsmotor og to optimistjoller. Det er installert lys i bakken som er
styrt av fotocelle.

Økonomi
Utleieaktiviteten har vist en fin økning samlet leieinntekter var kr 152.900 mot fjorårets kr. 98.600
Det har vært en økende utleie til medlemmer, endringen fra weekend leie til døgn-leie kan være en
medvirkende årsak. Resultat, balanse og budsjett for 2016 blir gjennomgått på årsmøtet.
Ove Mæland og Rune Nilsen har vært revisorer.
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