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 Årsrapport for Styret i Vågsbygd Seilforening.  
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Styret 

Styret har for perioden 15. februar 2018- 13. februar 2019 bestått av; Ole Petter Johnsen (leder), Nils Vidar 

Stray (nestleder), Carl Erik Moe (kasserer), Geir Tufteland (sekretær), Ronny Rognhaugen (kontakt for barn og 

unge), Jesper Magnussen (styremedlem), Inger-Ann Stien (leder av husstyret), Bjørn Einar Jensen 

(varamedlem), Erling Lynne (varamedlem). 

 

Styremøter 

Det har i perioden blitt avholdt ni styremøter;  

 
2018 01.03, 03.04, 14.05, 04.06, 03.07, 10.09, 15.10, 27.11 

2019 04.01  

 

Referatene har blitt publisert på foreningens nettsider. 

 

Husstyret  
Husstyret har i perioden bestått av Inger-Ann Stien (leder) og Ole Inge Pettersen. Husstyret har avholdt tre 
møter. Booking, tildeling av nøkkel og vask av lokalet har blitt utført av Mathilde Stray Øksendal mot honorar. 
Husstyret har hatt en god del oppfølging og etterarbeid med enkelte leietakere. Det har gjort en meget god 
jobb, og bidratt til å sikre foreningen leieinntekter. 
 
 
Vinteropplag  
Ti båter har stått i opplag på Bredalsholmen vinteren 2017-18. Syv båter har stått i opplag vinteren 2018-19. 
 
 
Nytt flytebryggeanlegg 
Våren 2018 ble det etablert nytt flytebryggeanlegg for små og mellomstore regattabåter. Dette var resultat av 
en betydelig investering, forankret i vedtak på årsmøter i 2017 og 2018.  Nye flytebrygger i betong, med 
utriggere ble montert i juni. 10 båtplasser ble utleid sommeren 2018. 
 
Skader på båter 
Det oppstod skade på en av båtene tidlig i sesongen. Bølger på tvers, sannsynligvis fra passerende båter, gav 
kraftig rulling slik at mastene til to båter hektet seg i hverandre. Deler av salingen på den ene båten ble angivelig 
skadet.  Tidlig i juli ble derfor noen båter flyttet over på andre siden av bryggen, og båsene ble utvidet.  

21. september kom stormen «Knud» inn fra sør- sørvest. To båter ble skadet som følge av høy sjøgang og støt 
mot bryggeanlegget. 
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Dugnader 
Det ble gjennom året gjennomført flere dugnader. I forbindelse med etablering av flytebrygger ble det støpt 
en betongsåle for landgangen i april. Øyvind Karlsen og Ronny Rognhaugen gjorde det meste av dette 
arbeidet. Det ble avholdt dugnad 3. mai. Et titalls medlemmer malte huset, vasket og ryddet - inne og ute. Det 
bel avholdt en høstdugnad på flytebryggeanlegget 10. oktober. Tre medlemmer deltok. Enkeltmedlemmer har 
gjort en særskilt innsats med oppfølging under montering av flytebryggeanlegget, håndtering av joller og rib 
mv. 
 
 

Regattaer 
 

Onsdagsregattaer, vår 

Vårserien deltok det 8 båter i NOR rating lav og 11 båter i NOR rating høy. Det ble seilt 8 seilaser. 

 

Flødeseilasen 

Den tradisjonsrike Flødeseilasen ble arrangert lørdag 2. juni. Som vanlig var det samling på Bredalsholmen 1. 

juni. Nils Stray sto ansvarlig for fredagens arrangement, og rigget til for fest ute - med salg av mat, og med live 

musikk på brygga. Lørdag morgen stilte 32 båter til start. Det ble en flott seilas, først i 2-5 m/s på fjorden i 

Kristiansand, gjennom leia ved Dvergsøya, Randøyene og Stokken - før flåten fikk mer vind i seilene - 6-7 m/s - 

langs kysten til Lillesand. Sol og varme hele dagen. Ved ankomst Lillesand var det minst 22 grader i vannet, og 

mange kastet seg i sjøen. Deretter fulgte middag og premieutdeling. 

 

Onsdagsregattaer, høst 

I høstserien ble det etablert en egen Melges klasse, hvor fem båter deltok. I NOR rating høy deltok det syv 
båter, i NOR rating lav 9 båter. Siste regatta måtte kanselleres pga. for mye vind. 
Avslutningsfest ble avholdt i CSF lokaler 21. september. 
 

 

Bøddelen 

Denne tradisjonsrike regattaen ble seilt 8. september. Deltagelsen var dessverre lavere enn tidligere år, med 

kun ni påmeldte båter, hvorav syv båter fullførte. De båtene som seilte, fikk en frisk høst-seilas i laber- til frisk 

bris og relativt store bølger. 

 

Medlemmers deltagelse i mesterskap 

Fast Lady, 20 % C og Brio deltok i Melges 24 NM som ble seilt i Kristiansand 8.-10. juni. 

Yme deltok i NM og EM for Ynglinger som ble seilt i Horten 7.-9. september 

 

 

Regattakomiteer 
Rune Pedersen, Jan Otto Jahnsen og Egil Tjomsås har vært VSF representanter i regattakomite for 
Onsdagsregattaene. De har også være regattakomite under Bøddelen. Børge Mosgren, Bjørn Stien og Ole 
Petter Johnsen var VSF representanter i regattakomite for Fløde-seilasen, hvor Børge Mosgren som 
regattasjef. 
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Medlemsmøter 

Det har i perioden blitt avholdt 5 medlemsmøter.  

               

21.03.2018    Normann Liene, Lokale steder og stedsnavn langs kysten i Vågsbygd       

04.04.2018 Klubbkveld i Maritim sine lokaler på Sørlandssenteret 

25.04.2018 Åpning av regattasesongen, seilings bestemmelser og seilings ruter 

15.11.2018 Analyse av Spørreundersøkelsen 

30.01.2019 Sosialt treff for individualister 

  

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

 

Kurs 

Det ble i 2018 avholdt to kurs, hhv; Innføringskurs i seiling og sjøvett for elever fra Krossen skole og Grunnkurs i 

seiling med Optimistjolle 

 

Innføringskurs i seiling og sjøvett for barn med spesielle behov   

Kurset ble støttet av Kristiansand kommune med NOK 15 000,- Geir Tufteland var prosjektleder og 

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

 

Grunnkurs i seiling med Optimistjolle  
I august-september var det seilkurs hver tirsdag 17.30-19.30 med tre deltakere i alder 8-12 år. Ronny 
Rognhaugen og Bjørn Stien var instruktører. Kurset fortsetter med fire vintersamlinger februar-april og 
deretter seiling fram til skoleferien. 
 
 

Seilingens dag 
Seilingens dag ble avholdt lørdag 1. september i sol, høy temperatur og lett bris. 8-10 medlemmer mønstret på 

bryggen for å bistå arrangementet, men det kom svært få besøkende. Flyttingen av dagen fra søndag til lørdag 

kan ha hatt betydning. Arrangementet ble også markedsført litt sent, med informasjon kun til husstander på 

Andøya. 

 
Sponsorer 
Inntekter fra sponsorer har blitt noe redusert i 2018. I alt har det kommet inn NOK 30.000 i tillegg til et 
utestående beløp på 4.315 fra to sponsorer. Sponsorers logoer profileres på nettsidene og i 
seilingsbestemmelser. 
 
Kristiansand kommune gav NOK 15 000 i støtte til seilkurs for barn med spesielle behov. 
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Økonomi  
Resultat, balanse for perioden, samt budsjett for 2019, vil bli gjennomgått på årsmøtet.  
 
Samlede inntekter ble 429.437, i tillegg til utestående beløp på i alt 20.755. Av disse kan det nevnes at; 
 
Inntekter fra utleie av huset ble hele NOK166.550 + 3.700 i utestående, totalt 170.250.  
 
Samlede kostnader ble NOK 780.820, samt en fordring på 2.647. Av dette var vel. 80.000 knyttet til huset 
 
Kostnader til nytt flytebryggeanlegg på i alt 547.465, er i sin helhet dekket av bankinnskudd. Dermed 
genereres et samlet underskudd på driften pålydende NOK 333.276. Dette overføres til balansen – i tråd med 
budsjettet for året. 
 
 
Ove Mæland og Rune Nilsen har vært revisorer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styret for perioden 15. februar 2018 – 13. februar – 2019    

 

Vågsbygd/Bredalsholmen  13. 02.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 


