
Velkommen
Årsmøte i Lillesand seilforening



Agenda
• Godkjenning av innkalling og saksliste

• Valg av dirigent og referent

• Behandle årsmelding

• Behandle regnskap i revidert stand

• Behandle innkomne forslag og saker.

• Reviderte vedtekter

• Utvikling av seilbasen (tas til slutt)

• Fastsette kontingent

• Vedta budsjett 2015

• Valg

• Utvikling av seilbasen på kokkenes (presentasjon av spillemiddelsøknad)

• Middag

• Premieutdeling tur og hav



Godkjenning av
innkalling og saksliste



Valg av dirigent og
referent



Årsmelding



Regnskap









Innkomne forslag og
saker

• Reviderte vedtekter

• Utvikling av seilbasen (tas til slutt, før maten)



Reviderte vedtekter

• Utvalg og komiteer justeres til dagens behov

• Antall styremedlemmer justeres ned med 1 
ettersom Saltholmen komiteen ikke lenger 
eksisterer.

• Kjønnskvotering kommer med











Styrets forslag til kontingent

Medlemskontingenten ble justert ned i fjor, styret foreslår å 
beholde kontingenten uendret;

• Voksen kr. 400,-

• Junior kr. 200,-

• Familie kr. 500,-

• Støtte kr. 200,-

• Kursavgift jollegruppa kr. 500,-

• Leie av jolle kr. 250,



Budsjett
Sponsormidler  kr             150 000,00 

Medlemskontingent  kr               50 000,00 

Startkontingenter T/H  kr                  5 000,00 

Tippemidler og Bingo  kr               90 000,00 

Opplag  kr               20 000,00 

Momskompensasjon  kr               20 000,00 

Flødeseilasen  - 

Kapitalinntekter  kr               15 000,00 

Trenerhonorarer/Lønn 105 000,00kr          

Vedlikehold joller 40 000,00kr            

Reisestøtte (km og startkontingent) 20 000,00kr            

Forsikring 25 000,00kr            

Renovasjon, off. avgifter, strøm m.m. 14 000,00kr            

Drift vedlikehold følgebåter 50 000,00kr            

Premier 10 000,00kr            

Annonser 10 000,00kr            

Porto, rekvisista m.m. 4 000,00kr              

Opprusting klubhus 50 000,00kr            

Sail Sundt – vedlikehold 5 000,00kr              

Til disposisjon 17 000,00kr            

350 000,00kr              350 000,00kr          

Utgifter

Inntekter

Ekstraordinære utgifter



Valg



Utvikling av seilbasen
Styrets anbefaling til årsmøtet



Forutsetningene gitt av årsmøtet 
2013 (februar 2014)

1. All asbest skal saneres

2. Valgt alternativ fra forrige årsmøte skal detaljeres og 
prosjekteres

• Benytte rammene av dagens bygningsmasse med 
hovedvekt på å ruste opp «verkstedbygningen»

3. Prosjektet skal kunne delfinansieres gjennom 
spillemidler (1/3)

4. Vi skal ikke være avhengig av utleie for å finansiere 
klubbhuset



Utvikling av seilbasen
• Lillesand Seilforening fikk i 2012 avtale om disponering av et nedlagt verksted og slipp på Kokkenes i 

Lillesand. I årene som er gått siden overtakelsen har foreningen utnyttet arealene innvendig og 
utendørs på best mulig måte uten å gjøre større endringer på anlegget.

• Det siste året har foreningen jobbet med kartlegging av behov og muligheter innenfor dagens rammer 
med det aktivtetsnivået vi har. Kartleggingen har tydeliggjort behovet for moderne toalettfasiliteter og 
kjøkken, samt et funksjonelt, isolert og trivelig lokale til kurs, instruksjon, møter og annen 
foreningsaktivitet. 

• Det er samtidig avdekket at himling, tak og innvendige konstruksjoner inneholder asbest, noe 
foreningen ikke ønsker å ha i lokaler hvor barn, ungdom og voksne oppholder seg. 

• Flere muligheter er utredet i forhold til å bygge nytt, bygge på og ruste opp eksisterende bygninger. 
Kostnad og behov sett i sammenheng tilsier at foreningen er best tjent med å ruste opp eksisterende 
bygningsmasse, samt etablere lager/skur som erstatning for bl.a. containere. 

• Foreningen har engasjert arkitekt Arild Andersen som har bistått i prosessen med å komme frem til 
det som er foretrukket løsning. Denne omhandler som nevnt opprusting av eksisterende 
bygningsmasse og etablering av fast lager for utstyr. 

• Den øverste bygningen som i dag inneholder kjøkken, bad, toalett og møterom er ikke med i planene, 
men er et mulig steg 2 for området med mulighet for omkledning og dusj. 



Bruk av seilbasen
Seilsesongen strekker seg fra midten av april frem til midten av oktober for hovedparten av seilerne. I 
sesongen er det aktivitet på mange ulike områder. Hovedvekten av aktiviteten dreier seg rundt jolleseiling 
kjølbåtseiling.

• Jolleseilingen favner barn og unge i alderen 7-18 år, og foreningen stiller alt utstyr til rådighet for å 

ivareta foreningens motto: «seiling for alle». De senere årene har foreningen hatt mellom 15 og 25 

aktive jolleseilere med på tirsdagstreningene, alle i foreningens båter. I tillegg blir det arrangert 2-3 

ukers heldags sommerseilskole i skolens sommerferie. 

• Kjølbåtene seiler 14 onsdags seilaser og 3 lørdags seilaser hver sesong, her deltar 20 båter gjennom 

sesongen med 12-15 båter på startstreken i gjennomsnitt. I tillegg arrangeres Flødeseilasen som går 

fra Vågsbygd til Lillesand med ca. 50 deltakende båter hvert år, med ambisjoner om vekst. 

• Utenfor sesongen brukes seilbasen som:
• Base for noen aktive seilere som satser på nasjonalt og internasjonalt nivå

• Verksted for oppussing av joller og utstyr

• Base for seiling med Radiostyrte seilbåter

• Lokale for klubbkvelder

• Kurslokale for seilkurs (teori)

• Møtelokale til foreningens møtevirksomhet

• Lager og oppbevaring 



Utvikling av seilbasen
• Det er lagt opp til universell utforming. 

Hovedgrepet er at de to nivåer i sjøbua utjevnes til 
et plan, slik at rullestol kan bevege seg fritt i hele 
lokalet, det anlegges også et HC toalett. 

• Vi vil søke kommunen om å anlegge en HC 
parkering utenfor vårt område, like ved 
inngangsporten, hvor det i dag er et buskas. 

• Området som disponeres er ca 1000m2. Det 
regnes ikke med utvidelsesarealer. Det er pr. dd
ikke regnet med å dele utbyggingen i flere 
byggetrinn. 



Klubbhus
Her ligger i dag gulvnivå i nedre del (nærmest sjøen) 50cm lavere enn øvre del. 
1. Heving av gulv i nedre del
2. Innsetting av glassfelt i gavl mot sjøen.
3. Innredning med toaletter og enkle kjøkkenfasiliteter i øvre del. I tillegg kommer et 

berederrom/bøttekott.
4. Diverse nye vinduer/dører.
5. Asbestsanering av himlingsplater og takplater som er sjekket og funnet 

asbestholdige. Det er ikke krav om utskifting, men vurderes å gjøre 
i forbindelse med øvrige arbeider.

6. Nye takstoler
7. Ny himling og ny taktekking
8. Innvendig kledning og tilleggsisolering
9. Utvendig kledning
10. Gulv
11. Det er ikke avsatt egne rom for garderober. Det viser seg 

at behovet for garderober for jolleseilerne er svært lite. 
Seilerne kommer i fullt utstyr hjemmefra.



Lager
• Oppbevaring av øvrig utstyr

• Heving av og nytt tak og nytt takoverbygg 
foran vestfasaden

• 2. Generell opprusting



Nye boder
Enkle uisolerte bygg
• Oppbevaring av jolleseil
• Oppbevaring av kjøl og ror



Leskur

Asfaltert areal med overbygg
• Oppbevaring av jolletraller om sommeren
• Oppbevaring av følgebåter om vinteren



Finansieringplan
Ved årsskiftet hadde Lillesand Seilforening i overkant av 1.000.000 kroner 
innestående på konto, foreningen har ingen gjeld. 
De siste årene har foreningen drevet med solid overskudd i størrelsesorden 
100.000,-. Foreningen har en langsiktig sponsoravtale med Lillesands Sparebank 
som sikrer minimum 100.000 i sponsorinntekter i tillegg til flere enkeltstående, 
mindre, sponsoravtaler. 

Tippemidler, bingoinntekter, sommerseilskole, Flødeseilasen, opplag og 
medlemskontingenter utgjør de øvrige inntektene til foreningen. 
Mellomfinansieringen til prosjektet er sikret i form av finansieringsbevis fra 
Lillesands Sparebank som vil innvilge et byggelån på inntil to millioner kroner frem til 
spillemidlene mottas. Øvrig finansiering av tiltaket vil være i form av dugnad 
(550.000,-), egenkapital (1.026.000,-) og lån (400.000,-). Totalt søkes det om kroner 
989.000,- i spillemidler. 



Driftsbudsjett
Driftskostnader Driftsinntekter

Lønn til ansatte Uendret Leieinntekter idrett/aktivitet >0

Sos. utgifter, arbeidsgiveravgift Uendret Leieinntekter idrett/arrangement >0

Vikarutgifter, ekstrahjelp Uendret Leieinntekter skoler 0

Driftsmaterialet Uendret Messer, utstillinger 0

Inventar, utstyr Uendret Konserter 0

Vedlikeholdsutgifter Uendret Arenareklame 0

Energiutgifter (strøm/olje) Uendret Kafeteria, annet salg >0

Avgifter, forsikring Uendret Andre inntekter >0

Andre utgifter Uendret Leieinntekter utenom sesong >0

Uforutsette utgifter Uendret

Sum kostnader Sum inntekter



Kostnader

Kostnadstype

Materialkostnader Arbeidskostnader

Sum kjøp E=A+C

Sum mva. 

F=Ex0,25

Samlet kostnad (inkl.mva.) 

G=E+F+B+DHerav kjøp    A Gave           B Herav kjøp    C Dugnad       D

Elektrikker 163 422 163 422 40 856 204 278

Rørlegger 297 500 297 500 74 375 371 875

Malerarbeider 18 000 134 000 18 000 4 500 156 500

Snekker 1 194 530 115 200 1 194 530 298 633 1 608 363

Kjøkken 31 664 9 900 31 664 7 916 49 480

Asbestsanering 13 500 91 250 104 750 26 188 130 938

Arkitekt 25 680 0 0 25 680

Byggeprosjektleder 47 600 0 0 47 600

Tilrigging, rydding 76 000 0 0 76 000

Gulv 42 340 42 340 10 585 52 925

Varmepumpe 21 278 8 000 29 278 7 320 36 598

Byggesaksgebyrer 49 500 49 500 12 375 61 875

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

989000 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

5% administrasjon 142 000 0 0 142 000

Sum 0 550 380 Sum I: 2 964 110



(Forslag til)Vedtak

• Årsmøtet gir komiteen for utvikling av seilbasen
fullmakt til å gå videre med prosjektet med 
målsetning om realisering. 

• Det forutsettes at kostnadsnivået ikke går 
utover signalisert nivå, (totalramme på 3 mnok
og 1/3 finansiert med spillemidler).

• Dersom det er utsikter til at prosjektet går 
utover kostnadsrammen, skal det uten unødig 
forsinkelse innkalles til ekstraordinært årsmøte.


