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Styrets årsmelding Vågsbygd Seilforening 2020
Styret
Styret har bestått av Bjørn Stien (leder), Jesper Magnussen (nestleder), Inger Stålesen Webb (kasserer) og Erik
Børresen (sekretær). Vara Bengt Larsen
Det har i perioden blitt avholdt 9 styremøter, og referater fra møtene har blitt publisert på foreningens
nettsider.
Huskomiteen
Huskomiteen har i perioden bestått av Ole Inge Pettersen, Øystein Nilsen og Ove Mæland. Styret har hatt
oppfølging av leieforhold, skadeverk og innbrudd, samt vedlikehold/utskifting av teknisk utstyr.
Regattakomiteen
Rune Pedersen, Jan Otto Jahnsen og Egil Tjomsås har vært VSF representanter i regattakomite for
Onsdagsregattaene.
Pandemi og øvrig aktivitet
Styrets arbeid og foreningens aktiviteter har i stor grad vært preget av Covid-19 pandemien. Det har medført
betydelig reduksjon i aktiviteten, både hva gjelder medlemsmøter, utleie og seiling.
Vårsesongen ble borte som følge av restriksjoner for Corona. Alle seilarrangementer ble avlyst, det samme ble
medlemsmøtene. Det ble laget en plan for høstsesongen, og det ble gjennomført onsdagsregatta med
shorthand for alle klasser. Dette var en stor suksess, med god deltakelse. Tilbakemeldingen fra seilerne har
vært gode. Det ble også avholdt ett medlemsmøte innimellom nedstengningene med tema spleising av tau.
Det ble også avviklet et nybegynner kurs. Dette var svært vellykket, og VSF fikk også noen nye medlemmer
gjennom dette kurset. Foreningen satser på å holde flere slike kurs fremover.
Utleien av lokalene har også vært betydelig redusert i 2020, og vi har mottatt kompensasjon for dette gjennom
midler fra det offentlige. Styret har løpende vurdert hvilke økonomiske støtteordninger som VSF kan søke om
midler fra, og vi har mottatt midler på det vi har søkt om.
På tross av lite utleie, har det vært 3 runder med skadeverk fra leietakere. Ved en anledning var det foreldre
som leide lokalene til barnas fest, og dette gikk veldig galt. Politiet ble tilkalt og Bjørn Stien møtte opp. Flere
festdeltakere ble fjernet fra stedet. Vår forsikring har dekket det meste av skadene, og egenandelen har vært
innkrevd fra leietakerne. Det er ikke gitt at vi klarer å inndrive egenandelen fra leietaker. Blant annet som
følge av dette, har styret inngått avtale med Madhuset om at de skal administrere utleie.
Vi har også hatt innbrudd med tyveri i oktober. Der har vi fått et forsikringsoppgjør som er utbetalt i 2021 og
derfor
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Det har vært gjennomført flere dugnader på huset med bra oppmøte. Det har vært gjort vedlikehold både
innvendig og utvendig og huset er i generelt bra stand. Noe av det tekniske utstyret begynner å dra på årene
og må påregnes byttet i tiden som kommer.
Skatteetaten har også foretatt ettersyn med foreningens inntekter. Foreningen har ikke lov til å ha inntekter
som overstiger kr. 140 000 uten at dette skattlegges. Skatteetaten har hatt innsyn for årene 2018 og 2019, og
har kommet til at VSF ikke blir skattlagt for disse årene. Det er viktig at leieinntektene for årene som kommer
ikke overstiger kr. 140 000 – da må det evt. meldes inn til skattemyndighetene som skattepliktig inntekt.
Bryggeanlegget har vært delvis utleid gjennom sesongen, men det er fortsatt ledige plasser. Også i år har det
vært utfordringer med været og skader på anlegget. Vi overtok en bølgebryter fra Kristiansand kommune som
ble lagt ut i 2019. Det har vist seg at denne ikke var solid nok, og denne ble påført skade høsten/vinteren
2020/2021. Den er nå midlertidig reparert, men festene mellom betongelementene må forsterkes ytterligere.
Metallet på yttersiden av bryggeanlegget er fjernet og det er montert på treverk for å hindre skade dersom
båter legger seg inntil anlegget.
Jollebryggen har vist seg å tåle stormene som har vært, og brygga er i flittig bruk både av medlemmer og av
andre. Særlig brettseilere har benyttet anlegget til sine aktiviteter.
Nettsidene til foreningen er oppdatert med nytt design som også er tilpasset mobiltelefoner. Innholdet fra
tidligere er flyttet over i nytt design, og sidene er ment å være mer tilgjengelig for medlemmene og andre enn
tidligere. Bjørn og Jesper har forestått dette arbeidet.
Jesper har løpende oppdatert medlemsregisteret hos NIF. Det har vært noen utfordringer med korrekt
registrering av innbetaling av familiemedlemskap som har medført at enkelte har mottatt feilaktige purringer,
men dette har blitt ryddet opp i manuelt. Foreningen har nå 106 medlemmer.
På tross av lavt aktivitetsnivå, er foreningens økonomi god. Regnskapet viser et overskudd på om lag kr. 185
000 for sesongen. Dette er betydelig bedre enn budsjettert, men det skyldes nok også lavere kostnader på
grunn av mindre aktivitet. Det er ønsket at aktiviteten i foreningen heller går opp og at regnskapet balanserer.
Sponsorinntektene er betydelig redusert på grunn av korona og lavt aktivitetsnivå.
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