
1 
 

       

          

 Årsrapport for Styret i Vågsbygd Seilforening.  

for perioden 15. februar 2017 – 15. februar - 2018 

 

 

Det ble avholdt Årsmøte 15. februar 2017.  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 2017- 15. februar 2018 bestått av Ole Petter Johnsen (leder), Nils Vidar 

Stray (nestleder), Carl Erik Moe (kasserer), Geir Tufteland (sekretær), Ronny Rognhaugen, Inger-Ann Stien, 

Jørgen Lykken (vara), Jesper Magnussen (vara). Det har i perioden blitt avholdt 11 styremøter;  

 
2017 28.02, 04.04, 02.05, 13.06, 29.06, 15.08, 03.10, 24.10, 14.11.  

2018 09.01 og 30.01 

 

Referatene har blitt publisert på foreningens nettsider. 

 

Husstyret  
Husstyret har for perioden 15. februar 2017- 15. februar 2018 bestått av Inger-Ann Stien (leder), Ole Inge 
Pettersen og Maria Victoria-Solstrand og Nick Willetts. Fire hus-styremøter er gjennomført. 
Vask av lokalet utføres for tiden av Mathilde Stray Øksendal. 
 
 
Vinteropplag og båtplasser 
Det har vært åtte båter i vinteropplag på Bredalsholmen/VSF i 2016-17, og ti båter i 2017-18. Seks båter har 
hatt brygge, eller bøyeplass, om sommeren. 
 

 
Dugnader 
Det er gjennom året gjennomført flere dugnader.  Gammel kran fjernet, service-brygga er forsterket og 
avrettet med betong. Tre-kledning er montert i ytterkant. Ny kran er satt opp. Prosjektledere for 
bryggearbeidene var Ronny Rognhaugen og Jesper Magnussen. Disse fikk, sammen med Rune Pedersen og Nils 
Vidar Stray, en honnør av leder etter regatta 14. juni.  Det har også blitt utført beising, feiing av området og 
rydding av lager i regi av husstyret v/Inger-Ann Stien 
 

 

Regattaer 
Det har blitt arrangert 16 onsdagsregattaer, med avslutningsfest i CSF lokaler 22. september. 
Både i vår og høst serien var det deltagelse fra 11 båter i NOR rating lav og 13 båter i NOR rating høy, totalt 24 

båter.  

 

Flødeseilasen ble arrangert 10. juni.  Også i år var det samarbeid med Lillesand seilforening, samt Andøya 
Velforening på fredagen, med musikk fra New Orleans Jazz Cab. Det var 37 startende båter i årets 
Flødeseilas. Det ble en flott seilas i sol og med laber til frisk bris.  
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Bøddelen ble arrangert 9. september med deltagelse fra åtte båter i NOR rating lav og seks båter i NOR rating 

høy, og fem i turklassen, totalt 19 båter.  

 

Alle regattaresultater er publisert på nettsidene og i Sailrace-systemet. 

 

 

Regattakomiteer 
Rune Pedersen, Jan Otto Jahnsen og Egil Tjomsås har vært VSF representanter i regattakomite for 
Onsdagsregattaene og Bøddelen. Bjørn Stien og Nicholas Willetts har vært VSF representanter i regattakomite 
for Fløde-seilasen, med Bjørn Stien som regattasjef. 
 

Medlemsmøter 

Det har i perioden blitt avholdt 5 medlemsmøter i perioden.   
               

01.03.2017 Magne Klann   Seil- og rigg trim             

15.03.2017  Ove Bessesen   Regatta seiling del 1     

29.03.2017 Ove Bessesen   Regatta seiling del 2     

06.12.2017        Oda Pedersen Taule                     Oda og Snuppa – Havseilas          

01.02.2018 Jens A. Wathne   Melges 24      

  

Det har vært god deltagelse på møtene med mellom 20-40 medlemmer. 

 

Kurs 

Det ble i 2017 avholdt x kurs hhv; Innføringskurs i seiling og sjøvett for elever fra Krossen skole, Seilkurs for 

kvinner, Grunnkurs i seiling med Optimistjolle 

 

Innføringskurs i seiling og sjøvett for elever fra Krossen skole.   

Kurset ble støttet av Kristiansand kommune med NOK 23 000,- Geir Tufteland og Jan Otto Jahnsen var hhv. 

prosjektleder og koordinator. Bjørn Stien deltok med SY Crisoline på en av samlingene. 

 

Seilkurs for kvinner 

Det ble i juni avholdt en samling med fire deltagere. Bjørn Stien og Jesper Magnussen var kursledere. 

 

Grunnkurs i seiling med Optimistjolle  
I august-september var det trening hver mandag 17.30-19.30 med tre deltakere i alder 8-12 år. Ronny 
Rognhaugen og Bjørn Stien var instruktører. Kurset fortsetter med fire vintersamlinger oktober-mars. 
 

 

Seilingens dag 
Seilingens dag ble avholdt 20. august. 30-40 personer var nedom brygga, og flere fikk prøve-seile i 

Optimistjoller, RS Feva og Yngling, og/eller kjøre motorbåt 
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Andre arrangementer 
17. juni fikk 140 deltagere fra If forsikring Norge en flott tur på fjorden fordelt i 32 seilbåter. Arrangement i 
samarbeid med CSF og Best event. 
 
 
Ekstraordinært årsmøte 
Det ble avholdt ekstraordinært årsmøte 1. november. Eneste sak på dagsorden var finansiering og 
gjennomføring av flytebryggeanlegg for små og mellomstore regattabåter med utenbordsmotor. 
Styrets forslag til gjennomføring og finansiering ble enstemmig vedtatt. Vi viser til saksdokumenter og referat 
fra årsmøtet 
 
 
Skillingsfondet 
Styret søkte om støtte fra Skillingsfondets Lykkeskilling. Søknaden ble godt mottatt, og ble med videre som 1 
av fem finalister. Etter stemmegivning på nettet ble klubben tildelt NOK 50.000.- i 
 
 
Sponsorkomiteen 
Sponsorkomiteen har bestått av Jesper Magnussen, Bjørn Stien og Carl Erik Moe. Det er utarbeidet en egen 
sponsorstrategi som er behandlet og vedtatt i Styret  
 
Inntektene fra sponsorer i 2017 var NOK 50 600,- mot 81 424 i 2016. I tillegg kommer betong til service brygga 
til en verdi av ca. NOK 10 000,- og rabatt på gaveartikler til en verdi av ca. NOK 6000,- Sponsorers logoer 
profileres på nettsidene og i seilingsbestemmelser. 
 
 
Økonomi  
Resultat, balanse og budsjett for 2016 vil bli gjennomgått på årsmøtet.  
 
Samlede inntekter ble NOK 409 282, 65. Av disse kan det nevnes at; 
 
Inntekter fra utleie av huset var i 2017 NOK 129 100,- mot NOK 152 900 i 2016. Nedgangen i netto inntekter 
skyldes bla. kostnader til administrasjon av utleie med NOK 11 400,- Vi fikk en gave på 50.000 fra 
Skillingsfondet (NOK 4 000 brukt i markedsføring kampen om Lykkeskillingen). Sponsorinntektene ble NOK 
51 000. Det er NOK 49.000 mindre enn budsjettert. 
 
Samlede kostnader ble NOK 358 333,26. Kostnader til renovering av Servicebrygge og ny kran er i sin helhet 
dekket over driften. Det meste av arbeidet ble utført på dugnad. 
 
Driftsregnskapet gikk med dette i overskudd med NOK 51.629. I tillegg til at vi nullet ut leverandørgjelden til 
Kristiansand kommune med NOK 23.000. Reelt gir dette et overskudd på NOK 74.629,-. Dette er litt bedre enn 
budsjettert (NOK 49.662,-) 
 
Ove Mæland og Rune Nilsen har vært revisorer. 

 

 

Styret for perioden 15. februar 2017 – 15. februar – 2018    

 

Vågsbygd 15. 02.2018 


