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Vågsbygd Seilforening 
 
Årsmøtet for året 2018, avholdt 13. februar 2019 

 

 

Referat             rev. 18.02.2019 

 

0. Åpning 

OLE PETTER JOHNSEN – styreleder i perioden 15.02.2017-13.02.2019 – ønsket velkommen. 

 

 

1. Stemmeberettigede 

18 stemmeberettigede fremmøtt. 

 

 

2. Godkjenning av innkalling og saksliste 
Det kom ingen formelle innsigelser på innkalling eller saksliste med krav om at Årsmøtet 
skulle utsettes, men BJØRN STIEN bemerket at dagsorden/saksliste for Årsmøtet skal være 
tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet (§ 13.2). Dagsorden hadde blitt 
publisert samme dag som Årsmøtet skulle avholdes.  

 
 
3. Valg av dirigent og referent  

Følgende ble valgt: OLE PETTER JOHNSEN som dirigent, og GEIR TUFTELAND som referent. 

 

 

4. Årsberetning fra Styret 

Årsberetninger ble lest av OLE PETTER JOHNSEN, og deretter godkjent ved akklamasjon. 

 

 

5. Gjennomgang av årets driftsregnskap og av balansen 

Regnskapet ble gjennomgått av CARL ERIK MOE. Samlede driftsinntekter ble 429 437 (mot 
NOK 409 283 i 2017). Samlede driftskostnader NOK 780 820 (mot NOK 358 333 i 2017). Med 

finansposter gav dette et negativt årsresultat pålydende NOK -333 276.  (mot NOK 51 629 i 
2017).  

 

Noen utvalgte bemerkninger: 

• Økte inntekter fra utleie av huset. NOK 166 550 (mot NOK 140 005,- i 2017) 

• Økningen i kostnader skyldes primært betaling av nytt flytebryggeanlegg over 
driftsbudsjettet, pålydende NOK 500 000. Denne investeringen var i tråd med vedtak på 
to tidligere årsmøter og budsjettet for året. 

• Underskuddet overføres til balanse. 

• NOK 125 568,35 på bankkonto. Likviditet er intakt. 
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• Inntekter fra utleie av båtplasser i flytebryggeanlegget har blitt betalt gjennom Min 
idrett, og har feilaktig kommet inn på inntekter for medlemskap. Dette er en feil som har 
oppstått pga. IKT tekniske utfordringer med å skille disse inntektspostene i Min Idrett. 
Dermed gir ikke disse to inntektene i regnskapet et riktig bilde av fordelingen i 2018. En 
utskilling av reelle inntekter fra utleie av båtplasser gjennomføres neste regnskapsår. 

 

Spørsmål og kommentarer 

BJØRN STIEN spurte om hvilken post kostnadene for koordinering av leietakere var ført, ref. 
nylig behandlet Årsberetning, punkt 4 hvor det er oppført at dette arbeidet honoreres.  
Svaret er at det er netto utleieinntekter som føres som inntekter.  

 

Det var enighet om at kostnadene bør trekkes ut i en egen kostnadspost, og at brutto 
leieinntekter føres i inntektsfeltet. Denne praksis innarbeides neste regnskapsår. 

 

 

6. Revisors merknader 

OVE MELAND og RUNE NILSEN har vært revisorer. Revisorenes revisjonsberetning ble opplest. 
Årets regnskap har blitt revidert, og funnet i orden. Revisor skriver blant annet at; 
«regnskapet er ført i henhold til god regnskapsskikk.» 

 

 

7. Godkjenning av regnskapet  

Vedtak: Regnskapet ble enstemmig godkjent ved akklamasjon. 

 

 

8. Sak til behandling – Flytebryggeanlegg 

En gruppe Musto-seilere som tidligere har seilt fra CSF anlegg i Kristiansand har høsten 2018  

vært i dialog med styret for å sondere muligheter for å etablere en ny flytebrygge for Joller.  

Gruppen ønsker selv å lage flytebrygge på dugnad, men spør om dekning av kostnader til  

materialer, brutto estimert til ca. NOK 60 000,- før eventuelle rabattavtaler på innkjøp og 

momskompensasjon. Skisser til anlegget ble under Årsmøtet presentert av ROLF NOSSUM. 

 

Styret har etter tidligere behandling valgt å støtte forslaget, og innarbeidet en utgiftspost  

pålydene NOK 60 000,- i forslaget til neste års budsjett. Dersom styrets forslag til budsjett  

vedtas av Årsmøtet, vil jollebrygga realiseres. 

 

Kommentarer og spørsmål 

Kommentarene var gjennomgående positive og støttende. BJØRN STIEN mente bryggen (jf.  

fremlagt skisse) burde dreies noe mot vest, for å sikre jolleseilere større rom inn mot  

langbrygga.  

 

Det kom spørsmål om ikke det var større behov for å prioritere bølgebrytere til den nye  

Flytebryggen (jf. skader på båter forrige sesong). OLE PETTER JOHNSEN svarte at investering  

i en bølgebryter ikke lå inne på årets budsjett, og at det foreløpig ikke synes å være  

økonomisk kapasitet til den typen utbedringer. Andre og mindre kostnadskrevende tiltak bør  

vurderes på kort sikt. RONNY ROGNHAUGEN fikk i oppgave å innkalle leietakere til en diskusjon  

om hva som kan/bør gjøres. 
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9. Fastsettelse av kontingent 

Kontingenten for kommende periode fastsettes til NOK 600 for enkeltmedlemmer og NOK 800 
for familie. 

 

 

10. Budsjett 
CARL ERIK MOE la frem Budsjett for neste periode; 02.2019 – 02.2020. 
Det budsjetteres med samlede driftsinntekter på NOK  431 500,- og driftskostnader lik  
NOK 369 600,- Medregnet finansposter gir dette et positivt årsresultat lik NOK 61 900,- 
 
 

Kommentarer til fremlagt budsjett  
BJØRN STIEN mente det var grunnlag for å fakturere CSF for 50 % av kostnadene på 
onsdagsregattaene, og at det tidligere har vært en uttalt forståelse med CSF om at 
dette kan gjøres. (Dette ble for øvrig også bemerket av under forrige Årsmøte) 
 

 

Vedtak: Det fremlagte budsjettet ble enstemmig vedtatt ved akklamasjon. 

 
 
 

11. Valg  
ALF MORTEN INDBJO, ØYVIND KARLSEN og PAUL KETIL STORLØKKEN var valgkomite. Det forelå 
en innstilling fra denne, men med noen ubesatte posisjoner. Etter en del analyse og 
forespørsler ble følgende valgt; 
 

Styret 
Leder:   Geir Tufteland 
Nestleder:  Jesper Magnussen 
Kasserer:  Carl Erik Moe 
Sekretær:  Erik Børresen 
Styremedlem:  Ronny Rognhaugen (kontakt for barn og unge) 
Styremedlem:  Gunnar Amtedal 
Leder av Husstyret: Ole Inge Pettersen 
1. Varamedlem: Bjørn Einar Jensen 
2. Varamedlem: Erling Lynne  

 

Hus-styret 

Leder   Ole Inge Pettersen 

Medlem  Øystein Nilsen 

Medlem  NN* 

*) Gerd Lie ble valgt, men var ikke til stede. Det forelå en oppfatning 
om at hun stilte til valg, men dette viste seg senere å ikke stemme. 
Styret vil arbeide for å finne et medlem som kan tre inn i funksjonen 

 

 

VSF representant til styret for seilkretsen: Geir Tufteland 

  

 Revisorer  Ove Mæland og Trond Bjorvand 

 

Valgkomite  Nils Vidar Stray, Jan Otto Jahnsen og Alf Morten Indbjo 
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Tillitsvalgte til følgende komiteer/verv velges eller gjenvelges av nytt styre: 
 

Regatta-komite Onsdagsregattaer    
Regatta-komite Fløde-seilasen     
Regatta-komite Bøddelen 
Sponsor-komiteen     
Brygge-komiteen     
Materialforvalter 

 

Bemerkning: Dette valget er basert på interesse og deltagelse fra medlemmer, og medfører at 
det må søkes om dispensasjon fra Vest-Agder Idrettskrets om dispensasjon fra kravet om 
kjønnsbalanse i styret.  

 

 

12. Eventuelt 

Det kom forslag til at det nye styret bør se på mulighetene for å slå sammen Styret og Husstyret, 
og/eller vurdere om det er behov for å endringer av vedtektene for å redusere antall 
styremedlemmer. Dette kan evt. fremmes som en sak til neste Årsmøte. 

 

NILS VIDAR STRAY orienterte om det pågående arbeidet med Flødeseilasen 2019. 

 

Årsmøtet takket det avgåtte styret for innsatsen, ved akklamasjon. 

 

 

 

 Geir Tufteland  

 Referent     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________  _________________________________ 

 Bjørn Stien      Bengt de Vylder Larsen  

 

Dato:       Dato: 

  

 

 

         Protokollsignatører 

   


