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Styrets årsmelding Vågsbygd Seilforening 2021
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 10 styremøter, og referater fra møtene har blitt publisert på foreningens
nettsider.
Huskomiteen
Huskomiteen har i perioden bestått av Johnny Eftevand, Karen Engeland, Øystein Nilsen og Ove Mæland.
Komiteen har hatt oppfølging av 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 også i 2021. Det
har medført betydelig reduksjon i aktiviteten, både hva gjelder medlemsmøter, utleie og seiling. Planen har
vært å gjennomføre medlemsmøter annenhver uke i vintersesongen og ellers normale seilaktiviteter i
sommersesongen.
Det ble arrangert onsdagsregatta med 20 båter i vårsesongen og 19 båter i høstsesongen. Fløden ble
arrangert i juni i fint vær og med varierende vind rundt Flekkerøy. Bøddelen ble gjennomført i grått vær med
rolig vind. Begge arrangementene bar noe preg av usikkerhet pga. Covid-19.
VSF ble med i Seil-Ut og Bjørn Stien representerte VSF i møter og samarbeidet med de øvrige seilforeningene
som deltok i dette. Det ble inngått avtaler med sponsorer og VSF har lagt ut for en del av kostnadene som vil
bli viderefakturert.
Innimellom koronabegrensningene ble det forsøkt arrangert voksenkurs i seiling på sommeren, men det var
ikke nok påmeldte så kurset ble avlyst. Det er ønskelig med nytt voksenkurs i 2022.
Utleie av lokalene har også vært betydelig redusert i 2021. Dette har også redusert kostnadene noe.
Madhuset har stått for utleie, men har nå sagt opp avtalen.
Ribben har hatt en lekkasje i dobbelskroget som har gjort at den har vært fylt med vann flere ganger i løpet av
sesongen.
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.
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Det har vært gjennomført flere dugnader på huset med varierende oppmøte. Det har vært gjort vedlikehold
både innvendig og utvendig og huset er i generelt bra stand. Lamper er byttet og alt det elektriske er gått over.
Bryggeanlegget har vært delvis utleid gjennom sesongen, men det er fortsatt ledige plasser.
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.
Jesper har løpende oppdatert medlemsregisteret hos NIF. Foreningen har nå 111 registrerte medlemmer.
På tross av lavt aktivitetsnivå, er foreningens økonomi god. Regnskapet viser et overskudd på om lag kr. 63
000 for sesongen. Dette er betydelig bedre enn budsjettert, men det skyldes lavere kostnader på grunn av
mindre aktivitet. Det er ønsket at aktiviteten i foreningen øker og at regnskapet balanserer.
Sponsorinntektene er betydelig redusert på grunn av korona og lavt aktivitetsnivå.
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