
ÅRSMØTE

Haugesund Seilforening 2019



AGENDA
• Godkjenne de stemmeberettigede.

• Godkjenne innkallingen og saklisten.

• Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen

• Behandle foreningens regnskap i revidert stand.

• Behandle foreningens årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger. Jolle og Anlegg.

• Behandle forslag og saker.

• Oppsigelse Seilmagasinet

• Oppgradering flytebrygge

• Innkomne forslag: -

• Fastsette medlemskontingent.

• Vedta foreningens budsjett.

• Behandle foreningens organisasjonsplan og handlingsplan – ingen endringer

• Foreta følgende valg:

• 3 styremedlemmer (Leder og PR stiller til gjenvalg, Jolle er på valg)

• 2 revisorer.

• Valgkomite med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.



Godkjenne de stemmeberettigede



Godkjenne innkallingen og saklisten



Velge dirigent, referent, samt 2 medlemmer til å 

underskrive protokollen



FORENINGENS REGNSKAP - REVIDERT



























JOLLEGRUPPEN – ÅRSBERETNING 2018
Året som har gått - 2018

Treninger

• Barmarkstrening på Rossabø skole – fra nyttår til påskeferie

• Onsdagstreninger - etter påske til høstferie

• Optimist – Regattagruppe og rekrutt gruppe

• Laser – Regattagruppe

• Vi har hatt foreldre og voksne på vannet i 2Krona på det jevne

• Egentrening med foreldre gjennom sesongen

• Barmarkstrening på Rossabø skole – høstferie til juleferie

Regattadeltakelser – høy aktivitet for enkelte seilere med familier

• Klubbregattaer – vår og høstcup

• Nybegynnerkurs Optimist

• Norsk Optimistklubb rekruttsamlinger

• Treningssamlinger i Stavanger og Bergensområdet fra februar til november

• NorgesCup og NM

• Nordisk for Optimist

• Deltakelse på regattaer og samlinger i utlandet



JOLLEGRUPPEN - AKTIVITET



JOLLEGRUPPEN – HVA VAR VI MED PÅ

• OPTIMIST

• Treningssamlinger –

Bergensregionen og Stavanger

• NC A/B – KNS, Ålesund, Moss 

og Ran

• Regattaer – Gardasjøen

• Nordisk - Sverige

• LASER

• Treningssamlinger –

Bergensregionen og Stavanger

• NC – KNS, Ålesund, Moss og 

Bundefjorden

• NM – Tønsberg



KJØLBÅT – ÅRSBERETNING 2018
• Medlemsmøte 7 mars

Det var kåseri med Siren og Rune Lande på klubbhuset , fullt hus hvor de fortalte om seiltur / regatta til St. 
Petersburg . Lang tur rundt sørspissen av Sverige og inn i Østersjøen , det var interessant og spennende å 
høre på. Tusen takk for turen.

• I begynnelsen av mai hadde vi felles grilling og innvielse på den nye altanen som Øivind Brandzæg hadde 
snekret opp i løpet av vinteren . Mange hadde tatt turen til seilforeningen i den anledning. 

• PINSETUR 18 - 21 mai. 11 båter deltok. Flott seiltur inn i Ryfylke. Vi fant plass på Sjernarøyene nordvest 
av Aubøysund innseiling fra nord . Kjempevær med temperaturer mellom 16 og 18 grader . Mye kos på 
kaiene med turgåing, grilling, felles kaffe med pinsekaker .

• HANDIKAPPSEILING i samarbeid med Turistforeningen. 6 båter deltok. Flott og vellykket arrangement 
med ca. 120 fremmøtte. Alltid populært for de handikappede og ikke minst for oss. Det ble grilling av pølser 
etter seilingen v/ klubbhuset. Sol men litt kaldt.

• FERIETURER . En del av storbåtgruppens medlemmer bruker båtene til både helgeturer / ferieturer. Noen 
drar til Sørlandet, Sverige og Danmark, mens andre har brukt Vestlandet og drar nordover. Været var i år 
upåklagelig uansett hvor en var med temperaturer opp mot 34 grader .

• SEPTEMBER er jo en måned med mye turseiling med mørkere kvelder og den kosen det kan ha med seg 
, men i år regnet vel hele måneden vekk og de fleste lå i havn. 



HAVN OG ANLEGG – ÅRSBERETNING 2018

• Gjennomført vår og høstdugnader. Dugnadene ble avsluttet med rekefest.

• Montert nytt led gatelys.

• Montert ekstra lys i naust.

• Forsterket fester til skjørt på piren(reklamasjonsarbeid).

• Bygget 2stk jollestativ for lagring av gummibåter. Medlemmer henstilles om å benytte 

disse når båtene lagres på land.

• Besiktelse av havn og anlegg sammen med ordfører fra Karmøy kommune. Her ble 

også søknad om forlengelse av leieforhold overlevert.

• Arbeidet med ny forespørsel på utskiftning av betongbrygge.



BEHANDLE FORSLAG OG SAKER

• Seilmagasinet

• Oppgradering flytebrygge



SEILMAGASINET

• Mange medlemmer har reagert på at alle tvinges til å ha abonnementet.

• Pris igjennom seilforeningen er svært lik prisen på nett.

• Foreningen bruker mye tid på å administrere abonnementet.

• Styret foreslår at foreningen ikke lenger har Seilmagasinet knyttet til sitt medlemskap.



HAVN OG ANLEGG – PROSJEKT NY 

FLYTEBRYGGE

Hvorfor ser vi behov for ny flytebrygge?

• Oppankring som ble lagt ut er under dagens forhold underdimensjonert

• Dagens seilbåter er 10-15 fot større enn for 20 år siden og belastningen på brygge og 

oppankringer har økt tilsvarende.

• Havn er nå helårs havn, noe som gir større belastninger i gjennom vinterhavåret.

• Brygge er ikke kraftig nok for de nye bunnfestene



HAVN OG ANLEGG – PROSJEKT NY 

FLYTEBRYGGE

Anbud 

• 8 entreprenører fikk tilsendt anbudspapirer 

• Styret mottok 4 tilbud

Høyest og lavest anbud var:

• 2,4 m bryggebredde: Høyest anbud kr 1 205 000,-

Lavest anbud kr    838 137,-

• 3,0 m bryggebredde Høyest anbud kr 1 292 500,-

Lavest anbud  kr    923 137,-



HAVN OG ANLEGG – PROSJEKT NY 

FLYTEBRYGGE
Hva må gjøres:

• Demontere el. søyler og koble fra vann (HS)

• Fjerne Ørsta brygger (gamle brygge elementer legges ut for salg).

• Fjerne alt tauverk på gamle forankringer. Lodd blir liggende

• Legge ut 13 stk. 2500 kg ploglodd.

• Forankringstau kombinert med kjetting og sjakler, kobles mellom brygge og forankringer. 

• Nye bunnfester i fjell(3 stk) legges mot øst.

• Flytte over uteliggere fra Ørsta brygge til ny brygge. Disse festes opp med nye klammer for betongbrygger.

• Montere 6 stk nye rednings stiger.

• Nye betongbrygger utstyres med fundament tilpasset de gamle el. service søylene. (HS har ansvaret for å montere disse). 

• Nye brygger utstyres med 3 stk vannuttak tilpasset Ørsta vannposter. HS er ansvarlig for  montering og oppkobling av vann.

• 2 seksjoner av Ørsta bryggene legges i jollehavn 

• Før arbeid startes må alle båtene som har plass ved flytebrygge være flyttet innen søndag 28. April. Dette er den enkelte 
båteiers ansvar. Båter som ikke er flyttet vil bli tauet bort på eiers kostnad (kr 4000).

• Nærmere informasjon om tidspunkt for oppstart, hvor båter eventuelt kan legges etc, vil bli sendt ut god tid i forveien før oppstart. 



HAVN OG ANLEGG – PROSJEKT NY 

FLYTEBRYGGE
Total kost:

• Alternativ 1(bredde 2,4m) 

Totalpris entreprenør inkl. mva: kr. 838 137,-.

Nye vannposter (3 stk) kr.   28 000,-.

Ny el. kabel (70 m) kr.   20 000,-.

Total kostnad kr. 886 137,-.

•

• Alternativ 2 (bredde 3,0 m)

Totalpris entreprenør inkl. mva: kr. 923 137,-.

Vannposter (3 stk) kr.    28 000,-.

Ny el kabel (70 m) kr.    20 000,-.

Total kostnad kr.   971 137,-.

• (Ekstra kostnad for 3,0 m bredde er kr. 85 000,-)



HAVN OG ANLEGG – PROSJEKT NY 

FLYTEBRYGGE

Finansiering:

Lån: kr. 400 000,-.

Egenkapital (inkl salg av brygger) kr. 450 000,-.

Økt innskudd i havn kr. 150 000,-.

Totalt kr.1 000 000,-.

Anbefaling

• Styret anbefaler alternativ 2 (3 m bryggebredde) mht. bedre stabilitet, tilkomst og funksjonalitet .
Prosjektpris Total kostnad kr.   971 137,-.



HAVN OG ANLEGG – PROSJEKT NY 

FLYTEBRYGGE

Styret har følgende forslag til justering av kontingent, havneavgift og innskudd.

Havne leie:

• Sats på havne leie heves med kr. 1000,-

Innskudd båtplasser:

• Innskudd for leie av plass heves med kr. 3000,-

• Ingen endring i innskudd for medlemmer som fikk tildelt plass i 2018

Styret i Haugesund Seilforening (HS) søker herved støtte fra årsmøte til igangsetting av 

prosjekt, samt økning av havne leie og innskudd i iht. overnevnte forslag.



MEDLEMSKONTINGENT

Medlemskontingent:

• Ingen endring for 2019.



BUDSJETT



HANDLINGSPLANER

• Jolle

• Kjølbåt

• Havn og anlegg



JOLLEGRUPPEN - UTFORDRING OG 

AMBISJONER FOR 2019 - HANDLINGSPLAN

• Det har vært relativt høy aktivitet for toppidrett gruppen også i 2018

Vi forventer fortsatt høy aktivitet for enkelte seilere i 2019

• Vi har ikke klart å rekruttere nye- og beholde seilerne i breddeidrett gruppen

• Vi har ambisjoner om å holde på og skaffe kompetent og tilstrekkelig med trenere på 

sjøen både for bredde og toppidrett i 2019

• Sviktende rekruttering – en nasjonal utfordring

• Vi har ambisjoner om nybegynnerkurs og sommerleir, men avhengig av ressurser.



KJØLBÅT - HANDLINGSPLAN FOR 2019

• TOPPTURER. For å være kvalifisert til årets toppturvimpel må en ha hatt minst 5 

toppturer i 2018. Lever inn til undertegnede så vil det bli delt ut på medlemsmøte i 

midten av mars 2019. Kommer tilbake med dato. 

• På saktetur langs norskekysten

• Pinseseilas

• Handikappseiling 22.05.2019 , den starter som vanlig kl.17.00. Vi trenger store båter 

som kan være med å ta de funksjonshemmede på sjøen som tidligere. 

I fjor var vi 6 båter og det var bra, men ikke glem å melde dere på 

• Turseilas



HAVN OG ANLEGG – HANDLINGSPLAN 

HAUGESUND SEILFORENING 2019 OG FREMOVER

Denne handlingsplan må vedtas på årsmøtet 14. februar 2019 og gjelder til den blir 

endret ved et senere årsmøte eller ekstraordinære årsmøte.

Inndeling

• Handlingsplanen er delt i en kortsiktig del og en langsiktig del. Begge deler er 

utarbeidet av de diverse gruppene i samarbeid met styret. Styret legger handlingsplan 

frem til årsmøtet for godkjenning.

• Kortsiktig handlingsplan gjelder 2019 mens langsiktig handlingsplan gjelder aktiviteter 

for 2020 og videre.



HAVN OG ANLEGG – HANDLINGSPLAN 

HAUGESUND SEILFORENING 2019 OG FREMOVER

Kortsiktig

Beskrivelse Forventet Start 

Dato

Budsjett

Godkjent

Mål/ Delmål Finansering Kommentar

Generelt vedlikehold brygger og 

anlegg

01.01.2019 Ja Driftsbudsjett Vår-dugnad og Høst dugnad 2018

Skifte ut Ørsta flytebrygger med 

betong brygger

April / mai 2019 Nei Må godkjennes i 

årsmøte 2019

Total kost:1 mnok

Finansiering:

• Økt innskudd   150 000

• Lån                     400 000

• Egenkapital       450 000

• Lån på nedbetales over 5 pr.

• Egen kapital innbefatter salg av gamle brygger. 

Forventet pris ca. 80-100 000,-

Skifte flytebrygge for jolleseilere 

m/seksjon fra utskiftet flytebrygge.

April 2019 Nei Må godkjennes i 

årsmøte 2019

Driftsbudsjett

• Kostnad inngår i budsjett til flytebrygger

Leieavtale med Karmøy kommune Avtale må fornyet 

innen  Mai 2019

Avventer behandling av søknad i Karmøy kommune 

om forlengelse av leieavtale. 



HAVN OG ANLEGG – HANDLINGSPLAN 

HAUGESUND SEILFORENING 2019 OG FREMOVER

Langsiktig
Beskrivelse Forventet Start 

Dato

Budsjett

Godkjent

Mål/ Delmål Finansering Kommentar

Brygge fastlandside.

Skifte dekke og fundament på 

brygge.

01.04.20 Nei Må godkjennes 

på årsmøte 

2020

Finansieres av driftsbudsjett

• Antatt kostnad            kr. 

350 000,-.

En del råteskader i dekke som vil utvikle seg videre. 

Det antas at en del dragere i fundament også er 

skadet og trenger utskifting. Brygge ble anlagt på 

1970 tallet

Utvidelse parkeringsplass 01.08.2020 Nei Må godkjennes 

på årsmøte 

2020

Driftsmidler Utvidelse av parkerings plass iht. ny kommuneplan.

• Søknad om utvidelse av parkeringsplass 

sende KK når ny kontrakt om forlengelse av 

leieavtale foreligger.

• Kontakte lokale anleggs bedrifter om mulighet 

for å dumpe overskytende fyllmasse ved 

parkeringsplass mot syd.

Nytt tak , Naust 15.10.2024 Nei Må godkjennes 

på årsmøte

Driftsmidler Tilstandsrapport utarbeides på naust tak,  Mye hull 

og en del rust i tak. Tak bør byttes.

Kai bøyehavn 01.01.2024 Nei Må godkjennes 

på årsmøte

Driftsmidler Skifte dekke og bærende struktur på brygge.

Drenering av plen 01.10.2021 Nei Må godkjennes 

i årsmøte

Driftsmidler Grunn må grøftes og og drenering legges til sjø. Påfyll 

av masse og jord.

Antatt kostnad ca. 200 000,-

Prosjekt må vurderes opp mot kost nytte, før det 

vedtas igangsatt.



VALG

• 3 styremedlemmer 

• Leder og PR stiller til gjenvalg.

• Jolle er på valg.

• 2 revisorer.

• Valgkomite med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.

• Leder Erik Østbø

• Medlem Odd Wichmann

• Medlem Erling Iveland

• Vara Irene Børgesen



TAKK FOR I DAG


