
 

   

   
 

Vågsbygd Seilforening                     
Styret           
        

Referat fra Styremøte 11.05.21 over Teams 
 
Til stede:  Bjørn Stien, Inger Webb, Jesper Magnussen  
 
1. Post 

Postsystemene fungere greit. Inger får post via regnskap@vsf.no. 
 

2. Gjennomgang medlemslister 
Det ble summert opp hvem som er utestående med betaling for medlemskap. 
Bjørn går gjennom listene igjen og får koplet sammen familiemedlemmer slik at fakturering blir korrekt.  
9 stk. utestår betalingen, Inger purrer de så vi får inn kontingent. 
Bjørn sjekker at de har korrekt informasjon registeret så de får melding om kontingent. 
 

3. Status økonomi 
Ingen store overraskelser.  
Ingen leieinntekter fra huset og ikke mottatt noe offentlig støtte ennå. 
Vi sjekker om det er ytterligere muligheter for å hente støtte. 
Veidekke sponsor 10 000,- igjen i år, Inger sender faktura. 
Bjørn sjekker med Trond fra Bitpro om de er sponsor igjen i år. 
Inger holder øye med fakturaer fra Meny som inneholder matvarer som pølser, burgere, brød, ketchup, sennep 
mm. dette viderefaktureres på høsten til NTC. Øl og brus holder seilforeningen selv. 
Foreningen har flere bankkonti, dette er uhensiktsmessig og Inger forsøker å endre til bare 1 konto. 
 

4. Fakturering bryggeplasser og båtplasser 2021 
Excel regneark oppdateres av Bjørn så Inger kan bruke dette til fakturering. 
Joller som står på land, disse må registreres og det sendes ut fakturering på opplag. 
Erik klargjør snarest hva status er for opplag på land, så Inger kan fakturere dette riktig. Hjemme bygd båt må 
også registreres, Hans George de Laval er eier.   
Alle har betalt for vinteropplag, vi må huske når vi kommer til vinteren å gi beskjed til folk at de må betale for 
neste sesong. Planlegging av opptak må ta hensyn til at Påsken blir veldig sen neste år! 
 

5. Info fra komiteer 
Huskomiteen opplyser at det er vanskelig å få folk til å delta på dugnad, kanskje et resultat av korona, men kan 
dessverre vise seg at det er et mer generelt problem. 
Huskomiteen ser for seg at Madhuset sitter på 2 nøkler, og de står for utlevering til leietaker. Huskomiteen 
sjekker både før og etter at leietaker kommer inn og er det noe som må tas hånd om, så får Mathuset beskjed om 
å ordne opp i dette. 
Bjørn har tatt kontakt til tømmermester for å kjøpe noen timer av profesjonelle som raskt kan fikse på de ting 
som må repareres. 
Parkering oppe hvor vi setter søppeldunker for tømming. Dette område hadde vært fint å ha til parkering. Gunnar 
har visst hatt kontakt til kommunen for å høre om mulighet til dette tidligere. Bjørn undersøker med Gunnar hva 
status er. 
Ny runde med Ed for å høre om ikke han kan delta i arrangementskomiteen.  Ed ønsker ikke å delta i 
arrangementskomiteen. 
Flødekomiteen, CSF er med som arrangør, det blir 0,- i påmelding, det er lagd baner og alle deltakere får gavekort 
på 250,- om de starter og gjennomfører. Vi har reservert Festningen som lokale, om det blir en mulighet med 
samling med New Orleans Jazzcap. 
Regattakomiteen er klar for første onsdagsregatta i morgen. 
Kurs i seiling har vi bedt Bengt stå for og han melder at det bør gå greit. Bengt er bedt om datoer for dette. 
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6. Dugnad 
Bjørn og Jesper sjekker bryggeanlegget for å se hva som må gjøres i år.  
Jesper ser på om det er mulig å få noen brukte vannposter f.eks. på Finn.no.  
Det som trengs av reparasjon og oppgradering på brygger får vi profesjonelle til å fikse. 
 

7. Seil-ut 
Det er gjort en del jobb her og det er allerede en del som har lastet ned app og meldt seg på. Prosjektet har fått 
inn 30 000,- så veldig bra og blir spennende å se om det tar av.  
Vurdere å få laget en plakat som kan settes opp hvor seilere kommer mest, som f.eks. Navigare, Bragdøya og 
lignende. 
 

8. Gjestehavn 
Fungere VIPS? - ja det er effektivt. Vi mangler en måte for de som ikke har VIPS kan betale, f.eks. en postkasse 
som folk kan legge penge i. 
 

9. Utstyrspool 
Bjørn har avtalt med Mandal at de låner 2 brett fra 20/05 til 17/06. I tillegg låner de 2 stk. RS Feva 28/06 til 02/07. 
Etter hvert så bør vi opprette noen standardavtaler som kan signeres for hver gang (Erik?). Forsikringen dekker 
også når utstyr er lånt bort. 
 

10. 17. mai båttog 
Årets båttog deles i år i 3 forskjellige baner med forskjellig startsted. Det sendes ut informasjon om dette. Blir ca. 
1 liten times båttur hvor etter alle samles ved Tangen, her vil det være musikk og enkelte politikere som føler for 
å komme med et budskap ����. 
 

11. E-seiling 
Erik tar kontakt til Kjetil Solvang/Jon Hauge som begge er aktive e-seilere for å legge en plan for hvordan vi kan 
arrangere e-seilingskvelder til høsten og hen over vinteren. 
 

12. Hva kan vi gjøre for å få flere kvinner ut å seile 
Bjørn foreslår at vi gir dobbeltpremier til rene damebåter for å få løftet dette problemet litt. Dette støttes. 
 

 

Jesper E. Magnussen, Referent 


