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 Årsrapport for Styret i Vågsbygd Seilforening.  

for perioden 13. februar 2019 – 12. februar - 2020 

 

 

 

Styret 

Styret har for perioden 15. februar 2018- 13. februar 2019 bestått av; Geir Tufteland(leder), Jesper Magnussen 

(nestleder), Carl Erik Moe (kasserer), Ronny Rognhaugen (sekretær)*, Erik Børresen (sekretær)*, Gunnar 

Amtedal (styremedlem), Ole Inge Pettersen (leder av husstyret), Bjørn Einar Jensen (styremedlem)* og Erling 

Lynne (varamedlem). 

 

*) På Årsmøtet 13.02.2019 ble Erik Børresen ble valgt som sekretær, Ronny Rognhaugen styremedlem og Bjørn Einar 
Jensen varamedlem. Erik Børresen trakk seg fra styret 22.11.2019. Under styremøtet 4.12.2019 tiltrådte Ronny 
Rognhaugen som sekretær og Bjørn Einar Jensen som styremedlem. 

 

Det har i perioden blitt avholdt 11 styremøter;  

 

2019 04.03, 25.03, 08.04, 06.05, 03.06, 19.08, 16.09, 28.10, 18.11, 04.12 

2020 13.01 

 

Referater fra møtene har blitt publisert på foreningens nettsider. 

 

 

Husstyret  
Hus-styret har i perioden bestått av Ole Inge Pettersen, Øystein Nilsen og Ove Mæland. Det har hatt en god del 
oppfølging av leieinteressenter, booking-ansvarlig og vedlikehold/utskifting av teknisk utstyr.   
 
 
Regattakomiteen 
Rune Pedersen, Jan Otto Jahnsen og Egil Tjomsås har vært VSF representanter i regattakomite for 
Onsdagsregattaene. Disse tre har også være regattakomite under Bøddelen.  
 
 
Bredalsholmen Maritime dag og Flødeseilasen 
Nytt av året var arrangementet Bredalsholmen maritme dag. Nils Vidar Stray, Ole Stian Øslebye og Børge 
Mosgren var arrangement-komité, og tok initiativ til samarbeid med en rekke institusjoner og organisasjoner; 
Politiet, Redningsselskapet, Sjøspeideren, Bragdøya kystlag, Vest-Agder museet, Bredalsholmen dokk- og 
fartøyvernsenter og Ytre Andøya Vel. Flødeseilasen inngikk som en del av dette arrangementet. Børge 
Mosgren var regattasjef for Flødeseilasen. 
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Informasjon til medlemmer 

Websidene har løpende blitt oppdatert med informasjon om medlemsmøter og regattaer, herunder linker til 

påmelding, seilings-bestemmelser og resultater. Det har blitt publisert referater fra arrangementene og 

referater fra styremøter. Geir Tufteland har vært webredaktør. Det har også blitt gitt informasjon om 

kommende arrangementer via e-post og sms. 

 
 
Medlemsregisteret 
Jesper Magnussen og Carl Erik Moe har etter utsending av medlemskontingent gjennomgått 
medlemsregisteret, da flere angivelige medlemmer ikke betalte kontingent. Det viste seg at flere personer 
tidligere har meldt seg ut av foreningen uten at dette har blitt registrert i registeret. Medlemstallet har 
dermed etter gjennomgang blitt redusert fra 120 til 94. 
 
 
Medlemsmøter 

Det har i perioden blitt avholdt seks medlemsmøter.  

               

13.04.2019 Michael W. Henriksen, One Sails, Om seil og Rigg 

10.04.2019 Rune Pedersen, Regattaregler og seilings-bestemmelser 

24.04.2019 Jo van der Eynden, Kyst- og sjøfartshistorie i Agder 

23.10.2019    Tor Kristian Øines, Seiling i Skottland      

13.11.2019 Geir Tufteland, Regattaer i 2019-20, Erfaringer og muligheter 

27.11.2018 Christen With, Egne seilerfaringer og siste nytt om seil, North sails og With Marine 

 

Det har vært varierende deltagelse på møtene, med mellom 10-40 personer 

 
Bryggeanlegget 
Våren 2019 ble det bygget en ny jollebrygge med landgang - ihht. foreningens budsjett, vedtatt på årsmøtet 
13. februar. Bryggen ble bygget over tidligere anskaffet betongelement. Musto-seilere har utført arbeidet, 
under ledelse av Rolf Nossum, som også prosjekterte arbeidet. Kostnad på dette var ca. 65.000, marginalt over 
det som var budsjettert (60.000), for øvrig gjorde dugnadsgjengen en utmerket jobb for å holde utgiftene. 
 
Styret fikk våren 2019 et tilbud fra Kristiansand eiendom om vederlagsfritt å overta tre betong-brygger fra 
marina i Korsvikfjorden. Disse kunne legges som tversgående bølgebryter på utsiden av flytebryggeanlegget 
som foreningen etablerte i 2018. Stormen «Knud» som herjet i september 2018, viste at båter i anlegget var 
svært sårbare uten en slik bølgebryter. Flere av båtplassene stod tomme i 2019. Det er også slik at anlegget i 
2017 ble prosjektert med en slik tversgående bølgebryter, men at denne falt bort i prosessen pga. høy 
innkjøpskostnad. 
 
Styret innhentet prisanslag på utlegging av bølgebryter. Man måtte påregne en kostnad på ca. NOK 100 000,- 
Det var ikke budsjettert med denne investeringen på Årsmøtet våren 2019, men styret vurderte tilbudet fra 
Kristiansand kommune som godt, og behovet som stort.  Flere andre tillitsvalgte i foreningen ble informert og 
konsultert. Etter en analyse valgte styret å takke ja til bryggene, som deretter ble utlagt. 
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Bredalsholmen maritime dag 
Bredalsholmen maritime dag og Flødeseilasen ble arrangert 15. juni. På land var det aktivitet for hele familien 
med natursti, seiling og fiskekonkurranse. Sjøspeideren fra 7. Kristiansand stilte med seilskøyter og firlinger. 
Besøkende fikk mulighet til å bli med en tur ut på fjorden i firlingene. Bredalsholmen dokk- og fartøyvernsenter 
hadde åpent hus, hvor også Bragdøya kystlag var på plass. Redningsselskapet hadde åpen Redningsskøyte, og 
Politibåten var innom og testet sirenene.  

Det var anslagsvis 4-500 mennesker på Bredalsholmen denne dagen. På kvelden var det konsert med New 
Orleans Jazz Cab. Det er styrets oppfatning at dette arrangementet var vellykket.  

 

Kurs 

Det ble våren 2019 avholdt ett kurs, hhv; Innføring i seiling for voksne, med 6 deltagere. 

Geir Tufteland og Gunnar Amtedal var kursledere. Egil Tjomsås og Øystein Nilsen stilte deltok som skippere på 

egne båter.  

 

Foreningen tilbød kurs i optimistseiling for barn i aldersgruppe 8-12 år og RS Feva -seiling for Barn/ungdommer 

i aldersgruppe 12-18 år. Kursene ble ikke avviklet pga. liten interesse. 

 
 
 
Regattaer 
 

Onsdagsregattaer, vår 

Vårserien deltok det 18 båter, 7 båter i NOR rating lav og 11 båter i NOR rating høy. Det ble seilt 8 seilaser. 

 

Flødeseilasen 

Flødeseilasen inngikk i 2019 som en del av Bredalsholmen Maritime dag – 15. juni. 

Flødeseilasen ble i år seilt med start og målgang ved Bredalsholmen i Kristiansand. 25 båter  
var påmeldt. Disse kom fra Mandal seilforening, Søgne seilforening, Vågsbygd seilforening, Christianssands 
seilforening, Lillesand seilforening og Arendal seilforening.  
 

Onsdagsregattaer, høst 

Vårserien deltok det 19 båter, 8 båter i NOR rating lav og 11 båter i NOR rating høy. Det ble seilt 8 seilaser. 

 

Bøddelen 

7. september. Det var 16 båter på startlinjen, med deltagere fra hhv. CSF, Søgne SF, Mandal SF og VSF. 

 

NTC Regatta 

Det ble i august avholdt regatta for sponsoren NTC, slik som flere år tidligere. Båteiere/skippere mottar 

honorar for deltagelse. Deler av inntekten tilfaller seilforeningen. 

 

Medlemmers deltagelse i mesterskap 

Ynglingen Yme med Ronny Rognhaugen, Jan Wahl og Oddvar Larsen deltok i NM og vant sølv. Erik Børresen 

deltok i VM for Musto Skiff. 
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Dugnader 
Hus-styret har høsten 2019 avholdt dugnader, fordelt på tre dager. Enkeltmedlemmer har fulgt opp bygging av 
flytebrygge, montering av bølgebryter flytebryggeanlegget, håndtering av joller og RIB mv. 
 
Utleie av båtplasser 

Det ble utleid seks faste båtplasser i flytebryggeanlegget; tre Melges, en Soling, en Yngling og en 11-
meter.  I tillegg er det leid ut jolle-plasser på land; to Musto Skiff, to katamaraner, og en robåt. 
 

Vinteropplag  
Syv båter har stått i opplag på Bredalsholmen vinteren 2018-19.  Opplag faktureres etter gjeldene satser Syv 
båter har stått i opplag vinteren 2019-20. To katamaraner har fått stå vederlagsfritt på brygga, etter vedtak på 
styremøte 18.11. 
 

Sponsorer 
VSF har per i dag følgende sponsorer, NTC, Veidekke, Carlsen og Fritzøe Vågsbygd og Bitpro. I tillegg er det 
inngått rabattavtale med Sport 1 Vågsbygd Sport og Maritime Båtutstyr.  
 
 
Økonomi  
 
Inntekter 
Samlede inntekter for ble NOK 452 522. 
Av disse kan det nevnes at; 
Det har i 2019 vært et bra belegg på utleie huset, noe som har resultert i gode inntekter for foreningen. 
Booking, tildeling av nøkkel og vask av lokalet har blitt utført av Mathilde Stray Øksendal mot honorar 
Inntekter fra utleie av huset ble NOK 153 600 (ekskl. administrasjon), sponsor-inntektene utgjør NOK 45 840, 
og medlemskontingenten gir NOK 50 500. 
 
Kostnader 
Samlede kostnader ble NOK 466 957.  
Av disse kan det nevnes at; 
Kostnader til ny Jollebrygge ble ca. NOK 65 000. 
Det har påløpt en del kostnader som det ikke var tatt høyde for i budsjettet; 

- Ny varmepumpe, etter at den forrige var defekt; NOK 23.000 
- Ny varmtvannsbereder, etter at den forrige var defekt; NOK 14.930 
- Bølgebrytere til Flytebryggeanlegget; NOK 91.750 

 
Styrets begrunnelse for investeringen i utlegging av bølgebryter er gitt ovenfor.  
 
 
Resultat 
Samlet er det generert et underskudd på driften pålydende NOK 14 416 
Dette overføres til balansen – i tråd med budsjettet for året. 
 
Revisjon 
Regnskapet er revidert. Det vises til egen beretning fra revisorer; Ove Mæland og Trond Bjorvand. 
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