
 

   

   
 

Vågsbygd Seilforening                     
Styret           

        

              
Referat fra Styremøte 14.4.20 
 
Tilstede:  Bjørn Stien, Jesper Magnussen, Inger Webb og Erik Børresen 
 
1. Faste poster 

- Godkjenning referat fra forrige styremøte 

- Innkommet post 

- Økonomi 

 

2. Corona 

Bjørn har rapportert inn til NIF i forhold til budsjett-tall. Det største tapet er utleie. 

Spørsmål om avholdelse av kurs.  Drøftelse av hvordan dette skal håndteres, og om det er politisk korrekt å 

igangsette dette nå. Enige om å avvente hva som kommer fra NIF. 

 

3. Utleie av huset 

Det er sendt ut e-post til samtlige leietakere om regler og mulig oppsigelse av leieforholdet via Mathilde. De 

fleste har kansellert.  

Mulig å tenke dugnad med mindre grupper.  Det innkalles til dette 24. april. Inger kontakter Ole Inge for å 

høre om gjøremålsliste – mulig Rib bør stå på denne listen.  

Behov for å gjøre noe med bryggeanlegget, dvs. landgangen må sikres og repareres.   

Mottatt forsikring på 43 000 etter skade på utleie, og forsikringsselskapet har registrert dette som en 

regresssak mot leietaker. Vår egenandel på kr. 10 000 blir inndrevet av forsikringsselskapet.  

Bjørn har bedt om at det innhentes signatur på leieforholdet og at vilkårene er godtatt. Bør kontrollere 

identifikasjon etc. av leietaker.  

Alle har betalt for opplaget. Båtene skal være satt ut ila en drøy uke.  

 

4. Hjemmesiden 

Det arbeides videre med nye nettsider.  Førstesiden begynner nå å bli veldig bra, undersidene trenger 

designendring.  

 

5. Regnskapssystem og likviditet 

Inger bruker Visma til dette – holder på med integrering mot bank.  



 

   

   
 

 

Ca. 140 000 på konto i dag, slik at likviditeten er god.  

 

6. Familiemedlemskap 

Flere henvendelser om dette.  Ber de som vil ha familiemedlemskap, bedt om at de innbetaler kr. 800.  Som 

følge av at det bare er tillatt med enkeltmedlemskap i NIF men med familierabatt, så blir alle i familien 

medlemmer for en totalpris på kr. 800.  

 

7. Seilkurs 

Dette utsettes til vi vet nærmere hvordan vi skal forholde oss til dette.  

 

8. Oversikt og fakturering av sponsorer 

 

Det gjenstår å få tak i Terje på Gumpens.  

Tratec arrangementet skal gjennomføres 29. august og blir fakturert senere. De blir 75 personer. Noe 

usikkert om dette blir gjennomført.  

NTC faktureres for kostnader etterskuddsvis.  

Veidekke, kr. 10 000.  Dette avklares.  

Bitpro, kr. 5 000 (?).  

Carlsen / Fritzøe betalte like før nyttår 2019. Undersøke med Kalle.  

Avtalen med Navigare er avklart med gavekort som innebærer en sponsoravtale.  

Rabattavtale for medlemmene Maritim som ikke gir noen inntekt for VSF. 

Rabattavtale for medlemmer med Sport 1. 

 

9. Velkomst brev 

Bjørn redigerer opp velkomstbrev. 

 

10. RIB 

Bør vurderes bunnsmørt.  Kan dette gjøres som dugnad? 

Den står på lager på Støodden. Dersom hengeren skal benyttes til noe annet, sjøsettes ribben.  



 

   

   
 

 

11. Årshjul og booking for lokalet 

Årshjulet jobbes det med.  

 

 

12. Fullmaktsmatrise økonomi 

Det utarbeides en «fullmaktsmatrise» for økonomi for de ulike komiteene med rammer for hva de kan 

benyttes på sine «budsjett».  Dette følger opp på neste styremøte i forhold til budsjett etc.  

 

13. Elektroniske låser klubbhuset 

Jesper har undersøkt priser, og styret ber om befaring. Jesper følger opp Norlock. Prisen er kr. 25 000 

minimum og dette er foreløpig er lagt på is frem til neste år, evt. om vi finner en sponsor til dette.  

 

14. Rapportering til NIF innen 30. april 

 

Jesper undersøker om denne fristen står ved lag. 

 

 

15. Flødeseilasen 

 

Vi avventer situasjonen før dette evt. blir avlyst eller flyttet. Landarrangementet eller de deler som krever 

arbeid/kostnader, bør utstå.  

 

Erik Børresen, Referent 


