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1 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2020 

 
Sesongen 2020 ble for Brevik Seilforening meget spesiell hvor Covid-19 har påvirket 
aktiviteten i foreningen i meget stor grad. En seilforening som Brevik med aktiviteter og 
arrangementer har vært svært skadelidende i «koronaåret» 2020. I lys av dette har vi i 2020 
hatt stort fokus på alternative måter å arrangere innenfor det gjeldende smittevern knyttet 
til korona-pandemien. 
  
Vi har også sett viktigheten knyttet til forståelse av korona-reglene og å kunne legge opp til 
aktivitet som er etter anbefalinger fra NSF og Norges Idrettsforbund. De arbeider løpende 
med å se på muligheter for å gjennomføre norgesmesterskap, norgescuper, seilsportsliga og 
andre større arrangementer og vi har fulgt de rådene som har kommet. 
 
Styret har hatt fokus på å redusere kostnader grunnet inntektsbortfall og leverer et resultat 
som er bedre enn årets budsjett.  
 
Styret ser fortsatt viktigheten av å ta vare på nye medlemmer og å sørge for at nye ansikter i 
miljøet føler seg velkommen og ivaretatt. Dette er noe foreningen skal fortsette å jobbe med 
som en viktig del av rekrutteringen. God stemning og vennlig kommunikasjon er svært viktig 
i en stor forening med mange interesser og aktiviteter. 
 
Brevik Seilforening har jevn og mye aktivitet.  
Det er nå 6-9 Optimist-seilere som var de siste i land i fjor høst og de første på vannet i år. 

I Lasermiljøet er det noe redusert aktivitet, men vi bemerker oss fortsatt, og i NM i Laser i 
Bergen i september vant vår representant fra Brevik.  Nils Petter stakk, etter en meget tøff og jevn 
fight, av med seieren. Vi gratulerer med NM-gull i Laser Master klassen.  
 
Trebåtseilerne har hatt noe lavere aktivitet enn tidligere år og det jobbes fortsatt med å 
finne nøkkelen for å snu utviklingen. Det er gledelig å se en økning i antall BB11 båter igjen 
med 5-6 nye båter. 
 
Expressene har hatt en fin sesong med jevn og stor aktivitet. Det har stabilisert seg et miljø 
med 10 Expresser i foreningen som er aktive, og båttypen benyttes også til kurs og skolering 
av seilere.  
 
Storbåter er den største gruppen med aktive seilere der både turaktiviteter og deltakelse i 
regatta skaper samhold og engasjement. Deltakelse og størrelse på miljøet i storbåtgruppen 
er stabilt. 
 
Seilforeningen samarbeider godt med andre nærliggende foreninger og Skagerak 
skjærgårdscup har vært en vellykket satsing gjennom flere år.  
 
Jolleseiling med treningssamlinger og cupseiling er også en jevn og god aktivitet der som 
innebærer flott utveksling og samarbeid. 
 



 

 
Økonomi: 
Resultatregnskapet for seilforeningen viser et overskudd på Kr. 64 274,00 mot kr 48.968.- i 
2019. Resultatet er bedre enn budsjettet for 2020. 
 
Det er gjort betydelige investeringer i anlegget også i 2020, med ny jolleslipp som det største 
prosjektet. 
 
 
Styret i 2020 har bestått av 
 
Leder   Per Sortedal 
Nestleder  Ole Øyvind Ingebretsen 
Sekretær  Trine Ronald 
Økonomiansvarlig Åge Frisak  
Leder storbåt  Knut Helmundsen 
Leder Brettgruppa Andreas Buskop 
Leder Kjølbåt  Ebba Friis Eriksen 
Leder Jollegruppa Rune Gordon Olsen 
Leder Anlegg  Jørn Fougner 
 
 
Øvrige verv i BS 
 
Valgkomite  Odd Sætre, Mona Johnsen, Hanne Sondresen.  
Revisor  Kenneth Johansen og Bård Sæthre 
Ankeret  Leder, Elin Margrethe Hanssen 
 
 
Medlemmer 
 
Pr. 31.12.20 var det 439 aktive medlemmer.   
 
Kvinner: 148 
Menn: 291 
 
 

 

 

 

 



 

Årsberetning fra Jollegruppa 2020 

Utgangspunktet for sesongen ble ikke det beste med Covid 19 nedstenging og begrenset mulighet til 
å drive aktivitet. Vi ble fort enige om at vi i alle fall skulle gjøre det vi kunne for å ha fortsatt aktivitet 
for de yngste seilerne våre. Båtene vi disponerer ble «reservert» en og en seiler, slik at vi kunne 
holde god kontroll på utsyr og operere innenfor de gjeldende smittevernreglene.   

Treningene på tirsdager ble med dette gjennomført som 
planlagt både med Optimister og Lasere. 
Det ble imidlertid ikke mulig å gjennomføre planlagt 
nybegynner kurs og det har dermed ikke vært grunnlag 
for ytterlige rekruttering av barn. 

Også seilskolen utgikk i år da vi ikke tok sjansen under 
stadig varierende smittevern anbefalinger. Det er også 
noe helt annet å håndtere helt nye og det vil 
nødvendigvis bli mer nærkontakt.  

I skoleferien hadde vi i samarbeid med Porsgrunn 
Kommune et 3 dagers opplegg med introduksjon til 
seiling. Det gav en inntekt til foreningen, men sett i lys 
av å skulle rekruttere nye barn til seiling var ikke dette 
det mest egnede tiltaket. 

 

Optimist seilerne har blitt 
en fin gjeng på 6-9 stykker 
som har mye moro 
sammen. Det er flere her 
nå som er på et så bra nivå 
at de er klare for regatta 
også utenfor foreningen.  

Optimistseilerne hadde en 
tidlig start på sesongen i 
Eidangerfjorden, og på 
høsten etter at havseilerne 
var lagt på land ble 

optimistene fraktet til Hydrostranda for seiling i større bølger og røffe forhold på Såsteinflaket. Vetle 
har som tidligere år gjort en kjempeinnsats og ser nå tydelig at dette gir resultater. 

Med Optimist seilerne er det også kommet inn en ivrig og flott foreldregjeng i foreningen. Det var en 
stor innsats som ble lagt ned i å rive og kjøre vekk den gamle jolle rampen samt bygge ny rampe ned 
på stranden for også lett å komme ut på nordavind. Veldig bra og nå gleder vi oss bare til 2021 – 
sesongen og den nye flotte jolle rampen. Dette er en stor nivåhevning for jolleseilingen i foreningen. 



 

Lasergruppa har vært redusert i år og deltagelsen har stort sett vært preget av 2-3 master seilere har 
brynt seg mot eneste aktive junior Ragnar. Det er mange båter som ligger på plassen og hjemme 
rundt forbi i Grenland, så her må eierne igjen våkne og komme tilbake til morsom seiling. 

Det ble gjennomført få regattaer både nasjonalt og 
internasjonalt i 2020. Eneste regatta hvor Brevik var 
representert var NM i Laser i Bergen i september. Vår 
representant fra Brevik håndterte representasjonen 
glimrende og Nils Petter stakk, etter en meget tøff og 
jevn fight, av med seieren. Vi gratulerer med NM-gull i 
Laser Master klassen.  

 
Sesongen 2021: 
Tirsdager vil fortsatt være den samlende dagen både for Optimistseilerne og Laserne. 
Forhåpentligvis kan vi også få rekruttert noen til å ta i bruk de fine Feva’ene foreningen disponerer. 
Vi ønsker også en fadder ordning på 2 Kronene, slik at de kan disponeres, brukes og vedlikeholdes av 
fadderen gjennom sesongen. Dette er virkelig en flott båt å lære å seile i for hele familien. Ta kontakt 
om interessert. 

Vi planlegger for å holde nybegynner kurs samt sommerskole. Går alt etter planen vil 
optimistseilerne da deles i viderekomne og nybegynner med hver sin trener. Det er et mål at 
optimist seilere fra foreningen skal delta i Pinseleiren Tønsberg samt kretsregattaer. 
Onsdagsregattaene vil vi seile når serien starter opp 

Etter et lengre opphold skal vi igjen arrangere jolleregatta i foreningen, Vestfold Cup 19 til 20. juni. 
Her har vi mål å stille med optimister og lasere fra foreningen 

Foreningens båter: 

Dessverre ble det i fjor ødelagt 2 optimister og en Laser ved utlån. Det jobbes i gruppa for å reparere 
disse slik at de kan være tilgjengelig til sesongen 2021 

 Foreningen har nå: 
- 2 stk topp RS Feva, 
- 1 stk Laser. 
- 2 stk operative 2-Kroner. 
- 8 stk optimister 

Vi ønsker fortsatt at foreningsmedlemmer skal bruke disse båtene. Ta med barn, barnebarn, 
svigermor osv. ut når det passer. Bare avtal med en i jollestyret hvilke båter som er til fri disposisjon 
og få gjerne en liten innføringen av han også. Eneste som forventes er at utstyret spyles etter bruk 
og settes tilbake i den stand det var. Meld fra om eventuell skader eller mangler  

Videre på utstyrssiden har vi gjort en jobb med RIB’ene. Den gamle Valianten fremstår nå som en 
god bruksbåt.  

 



 

Jollegruppa har i 2020 sesongen bestått av: 

Rune G. Olsen (formann) 
Vetle Fink (trener viderekomne optimist) 
Ragnar Olsen (nybegynner optimist) 
Bård Sæthre (trener Laser – viderekomne) 
Bjørn Nilsen (material forvalter) 
 

 

 

 

 
 

Årsberetning fra Entypegruppa 2020 

Sesongen 2020 ble helt uten seilaser for entype fra Seivall grunnet pandemien og 
begrensninger for å oppfylle regler rundt smittevern. 

 

Utdrag fra Årsmelding BB11-klubben:  

I Brevik har det skjedd en positiv utvikling. Plutselig ble det igjen ny interesse for BB11 i Brevik 

Etter sommeren ble det en økende interesse for seiling og det deltok stadig flere båter. Først var det 
2-3 båter før vi etter hvert var 5 deltakende båter på tirsdagsseiling. Vi har hatt fokus på trening med 
egen instruktør på banen i følgebåt. Det var et klart ønske blant medlemmene i Brevik å fortsette på 
samme vis i 2021. 

Gjennom vinteren så har det blitt kjøpt flere båter. Og er vi heldige så vil vi kunne nærme oss 7-8 
båter på tirsdagene. Potensialet er opp mot 10 båter. 



 

 

Årsberetning fra Modellbåtgruppa 2020 

På grunn av pandemien var det ingen aktivitet i 2020.  

 

 

Årsberetning fra Regattakomiteen 2020 

Sesongen 2020 ble sterkt påvirket grunnet Covid-19 pandemien. 

I april var det veldig uvisst om vi fikk arranger noen regattaer i 2020 overhodet. I mai ble det 
gitt grønt lys for Doublehanded i storbåt så sant man klarte å overholde avstandsregler og 
unngikk samlinger etter målgang. 

Den første seilasen ble arrangert av Brevik Seilforening lørdag 6. Juni. Stråholmen rundt ble 
arrangert i et alternativt løp. For å hensynta værutfordringer i havet med redusert 
mannskap og sikre flest mulige deltagere ble det valgt et løp som gikk innaskjærs med start 
på Helgeroafjorden, runding på Seivall og målgang på Helgeroafjorden. Det ble 20 båter til 
start og sesongen var så vidt kommet i gang. 

 



 

 

Første serieseilas (sommerserien) kom først i gang 1 juli da det var gitt noen lettelser i 
begrensningene satt fra Seilforbundet, men det var fortsatt bare storbåt med maks 2 om 
bord og de over 20 år som fikk lov til å delta. Høstserien ble gjennomført med maks. 3 
personer om bord. Selv med sterk påvirkning av pandemien og strenge 
arrangørrestriksjoner fra Norges Seilforbund klarte vi å tilpasse og gjennomføre hele 20 
seilaser.  

Stråholmen rundt (6/6), Sommerserie (6 seilaser), Høstserie (7 seilaser), Steingrunn 
Doublehanded (13/6), Eidangerfjorden rundt (29-30/8), Rødskjærseilasen (5/9) og 
Singlehanded (19-20/9) ble gjennomført på en forsvarlig måte og med redusert mannskap 
og sosiale sammenkomster på land.  Resultater fra disse seilasene er vist nedenfor.  

Skagerak Skjærgårdscup ble gjennomført med Covid-19 tilpassede seilingsbestemmelser og i 
godt samarbeid med Larvik og Sandefjord seilforening. Alle 4 seilasene i cupen ble 
gjennomført; Stråholmen Rundt (6/6), Sydosten (20/6), Svennerseilasen (15/8) og Rødskjær 
(5/9). Brevik bidro godt til gjennomføring og deltakelse i alle disse seilasene.   

Entypegruppa (BB11, kogg mm) måtte fortsatt forholde seg til strenge begrensninger, noe 
som ble stående ut året. Derfor ble det ikke arrangert noen regattaer for disse klassene i 
2020. 

Hilsen  

Regattakomiteen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Resultater 2020: 

Stråholmen Rundt 

Tur Klasse: 

 

Racing: 

 

Express: 

 



 

 

 

Steingrunn Doubelhanded: 

Tur Klasse: 

 
Racing: 

 
 

 



 

Express: 

 

 

 

Sommerserien 2020: 

Hobie 16: 

 

Racing m/Spinnaker: 

 



 

Racing u/Spinnaker: 

 

Express: 

 

Sparebank 1 Cup: 

Hobie 16: 

 

Racing u/Spinnaker: 

 



 

Racing u/Spinnaker: 

 

Express: 

 

 

 

Eidangerfjorden Rundt: 

Racing: 

 

 

 

 

 



 

 

Rødskjærseilasen: 

Tur Klasse: 

 

Racing: 

 

 

 



 

 

Singelhanded: 

Racing: 

 

Express: 

 

 

 

Mooringsbøyen Twostar : 

Express: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Årsberetning Anlegg 2020 

Til tross for noe begrenset idrettslig aktivitet er det også i året som har gått blitt gjort mange 
utviklingsoppgaver på Seivall som anlegg. Her er et utdrag av aktiviteter som berører anlegget; 

• Det ble i 2020 inngått avtale ned entreprenørfirma Lindkjenn AS om etablering av ny 
jolleslipp i betong. Jolleslippen ved dommertårnet er fjernet med solid dugnagdsinnsats. 
Arbeidet med å tilpasse med nye masser og støpearbeid pågikk utover høsten og beregnes 
ferdigstilt i løpet av våren 2021. Det er også gjort avtale om utbedring/støping av ribslipp på 
nordsiden broen ut til bryggeanlegget. 

• Lindkjenn AS har også fortsatt på tidligere avtalt arbeide med å utbedre parkeringsplasser. 
Det gjenstår noe arbeider som er planlagt ferdigstilt 2021. 

• Det er gjort innkjøp og montert ny 4,3 x 20 m lang bølgedemper som en forlengelse av 
eksisterende flytebrygge ut ved dommertårnet. Det er foretatt befaring og generelt 
vedlikehold på de store bryggene. Inspisering av moringer er også foretatt. Brohodet er også 
forskjøvet slik at innseilingen er ca 2 meter bredere enn tidligere. Moringer knyttet til 
innseiling er også utbedret. 

I sum vil ny jolle- og ribslipp, samt ny bølgedemper utgjøre en vesentlig forbedring av 
anlegget på flere måter, og som bidrar til adskillig enklere vedlikehold langt inn i fremtiden.  

• Strømproblemer ut til bryggeanlegget er avdekket med bl.annet at ledning gnisses i stykker 
på et hjørne. Det er utbedret to ganger og nå etablert beskyttelse som skal forebygge flere 
problemer. 

• Rampen på brua til den faste betongbrygga vår har fått ny bryggeplank fra Kebony og er 
montert på dugnad. 

• Utriggere som er festet i den faste betongbrygga/hovedbrygga lå ute i isen som i år ble tykk 
og kraftig. Det resulterte i at 12 av 17 flytepontonger er ødelagt/knust i stykker av isen. 
Resten av utriggere og flytepontonger som er festet til flytebryggene har klart seg bra da 
disse beveger seg i takt. Nye er anskaffet og må skiftes. Stålkonstruksjonen klarte seg 
heldigvis. Læring er at alle utriggere på den landfaste hovedbrygga må opp hver vinter før 
evt is legger seg. 

• Mønepanner på klubbhuset er ved to anledninger blåst løse og er nå festet med Tech7. 

• Innsiden av jollegarasjen er utbedret med utgraving og drenering. Her var det tidligere 
jevnlig problem med vann inn på gulvet pga utfordringer med terrenget. Minigraver fjernet 
masse, og det er nå kjørt på pukk og lagt 2 dreneringsledninger og planert som også gjør 
arealet mer egnet til oppbevaring. 

• Det har vært uvedkommende i toalettbygget. Forsikringssak ble etablert, og utbedring av 
blant annet 5 dusjbatterier er gjort av Heistad Rørleggerforretning. 

• Det er fjernet ytterligere vegetasjon og store trær langs hele skråningen bak jollegarasjen og 
mot klubbhuset. Dette har vært viktig ift å begrense det som tidligere har vært store løv-
ansamlinger i område der joller lagres. Det er videre også fjernet vegetasjon i skråningene 
opp mot parkeringsplassene som åpner opp og skaper et lysere område. 

• Det er utført vedlikehold og reparasjoner på foreningens jolle utstyr.  Orden og nivå på 
utstyret forteller at fordeling av oppgaver og ansvar innad i jolle- og brettgruppa fungerer 
bra. Det er behov for glassfiberreparasjoner knyttet til uhell på vannet som forsøkes løst 
internt i foreningen. 

 



 

• Det er anskaffet maling og utstyr til å male byggene på Seivall, derav også fått noe som 
spons fra Byttorget Rugtvedt AS. Med bakgrunn i været så ble det ikke utført som planlagt 
på de to oppsatte dugnadene. 

• I innvendig lagerrom på terrassen er det montert «lagringsrigg» for modellbåter. 

• Det er etablert skli-sikkert belegg opp trappen og mot inngangsdøren på terrassen med et 
grått felt av Kinera AS. 

• Det er etablert løsning knyttet til innleie av vask ved utleie og bruk av klubbhuset. Dette 
oppleves som en suksess, og medfører at standard generelt holdes bra oppe og medfører 
mindre belastning på enkeltpersoner i foreningen. 

 

Et hyggelig og funksjonelt anlegg gir godt grunnlag for trivsel og høy aktivitet. Takk til alle som bidrar. 

 

Mvh Jørn Fougner    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nå regner det ikke lenger 
rett inn i dommertårnet… 



 

2. REGNSKAP 2020 
 Brevik Seilforening  

Konto 
 

Inntekter 
2020. 2019 

3000 Medlemskontingent -142 379,00 -155 100,00 
3100 Tilskudd -115 019,00 -77 083,00 
3160 Mva kompensasjon -55 104,00 -76 045,00 
3190 Grasrot -17 519,00 -26 974,00 
3410 Startkontingent regatta -15 687,00 -88 488,00 
3420 Seilkurs -18 000,00 -46 000,00 
3430 Store regatta og treningssamlinger 0 -8 250,00 
3610 Kiosksalg -624 -59 654,00 
3640 Sponsor og annonseinntekter -41 000,00 -125 000,00 
3660 Leieinntekter klubbhus -39 000,00 -59 000,00 
3670 Leieinntekt brygga -253 049,00 -243 189,00 
3680 Vedlikeholdsbidrag vei -14 900,00 -14 800,00 
3900 Annen driftsrelatert inntekt -12 759,00 -10 891,00 

 Sum inntekter -725 039,00 -990 474,00 

 

6105 
Kostnader 
Seilsportligaen 

 

0 

 

60 658,00 
6120 Kurs, trener og gruppemøter 18 433,00 16 686,00 
6130 Kost. egne store regatta og treningssamlin 2 867,00 18 930,00 
6150 Bøyer og regattautstyr 1 235,00 0 
6160 Drift båter og brett 25 714,00 30 565,00 
6175 Kjøp av båter og brett 0 125 500,00 
6185 Kont. NSF og klasseklubb 78 350,00 84 650,00 
6186 Terminliste 0 4 331,00 

 Sum kostnader til aktivitet 116 460,00 331 720,00 

6610 Innkjøp kioskvarer 0 46 804,00 
6650 Andre utgifter inntektsbringende aktivitet 0 8 231,00 

 Sum div. inntektsbr.kostnad  55 035,00 

6760 Avskriving bygg og anlegg 199 597,00 168 644,00 
6765 Drift/vedl. bygg 102 247,00 187 770,00 
6767 Inventar og utstyr 12 561,00 5 000,00 
6775 Drift/vedl. brygge og rampe 50 128,00 19 189,00 
6780 Drift /vedl. vei og parkering 7 279,00 11 085,00 
6799 Rentekostnad banklån 78 614,00 79 052,00 

 Sum driftskostnad anlegg 450 426,00 470 740,00 

6900 Administrasjonskostnad 78 442,00 70 269,00 
6950 Møter og avslutninger 5 298,00 4 142,00 

 Sum adm. og møter 83 740,00 74 411,00 

 
Sum driftskostnader 650 626,00 931 906,00 

 Overskudd -64 274,00 -48 968,00 
 



 

 
Balanse pr. 
31.12.2020 
 
 

Eiendeler 
Anleggsmidler 

31.12.2019 31.12.2020 

1120 Bygg 1 033 721,00 987 204,00 
1130 Brygge 1 022 670,00 920 403,00 
1131 Bølgedemp. nord, under oppf 765 305,00 765 305,00 
1132 Bølgedemp. syd, under oppfø 0 742 910,00 
1155 Vei og parkering 457 312,00 406 499,00 

Sum anleggsmidler 3 279 008,00 3 822 321,00 

Omløpsmidler 
Fordringer 

1500 Kundefordringer 

 

18 700,00 

 

52 455,00 

1560 Seilsportligaen 20 000,00 0 
Sum fordringer 20 000,00 52 455,00 

Bankinnskudd 
1920 Brukskonto bank 

 

106 383,00 

 

159 383,00 
1940 Husleiekonto 12 99839 53 283,00 37 787,00 
1960 Vedlikeholds bankkonto 42 60 10 655,00 10 733,00 
1970 Senior bankkonto 41 55505 28 910,00 30 246,00 
1990 Prosjektkto. 29 71689 2 392,00 159 483,00 
1995 Elitekto D.Bank 15 13113 63 618,00 63 681,00 
1996 Brukskto. D.Bank 14 91810  17 519,00 

Sum bankinnskudd 265 241,00 478 832,00 
Sum omløpsmidler 303 941,00 531 287,00 
Sum eiendeler 3 582 949,00 4 353 608,00 

Gjeld og egenkapital 
Egenkapital 

2050 Opptjent egenkapital 

 

-342 839,00 

 

-342 839,00 

2060 Vedlikeholdsfond anlegg -260 749,00 -260 749,00 
2070 Senior -28 910,00 -28 910,00 
2095 Fond for elitesatsing -63 364,00 -63 364,00 

Sum opptjent egenkapital -695 862,00 -695 862,00 
Overført fra resultat 0 -64 274,00 
Sum egenkapital -695 862,00 -760 136,00 

 
 

 

 

 



 

 

Brevik Seilforening, Balanse 31.12.2020, side2 
 

Gjeld 
 

2240 Pantelån 05863 -2 152 499,00 -3 020 152,00 
2400 Leverandørgjeld -123 401,00 -498 
2900 Forskuddsbetalt bryggeleie -599 803,00 -529 073,00 
2960 Annen påløpt kostnad -11 384,00 -43 750,00 

Sum gjeld -2 887 087,00 -3 593 472,00 
Sum gjeld og EK 

 
 

 
 
Seivall________________ 

 
 
 
 
 

-3 582 949,00 -4 353 608,00 

 
 
 
_______________________ 
Per Sortedal                                                                          
 
 
 
 
_______________________ 
Trine Roald                                                                            
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Jørn Fougner 
 
 
 
 
_______________________ 
Knut Helmundsen 
 

                                   
 

 
 

 
 
 

 
______________________ 
Ole Øyvind Ingebretsen 
 
 
 
_______________________ 
Rune Gordon Olsen      
 
 
                                                        
_______________________ 
Andreas Buskop                                                                   

 
 
 
 

_______________________ 
Ebba Friis Eriksen 

 

 

 

 



NOTER 2020 

BREVIK SEILFORENING  

 

Innledning 

Regnskapet for 2020 er satt opp og vurdert ihht Regnskaps og revisjonsbestemmelser for 
små organisasjoner tilknyttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komitè, God 
regnskapsskikk for ideelle organisasjoner.  Det er tatt utgangspunkt i aktiviteten med fokus 
på anskaffelse og anvendelse av midler i forhold til foreningens formål som for Brevik 
Seilforening er seiling for alle.  

Inntektene og kostnadenes formål er avgjørende ved valg av gruppe. 

Inntekt og kostnad er periodisert det året aktiviteten har funnet sted. 

 

Note 1  Anleggsmidler 

Verdien av anleggsmidler settes til netto anskaffelseskostnad, slik at gaver, rabatter, 
tilskudd, spillemidler, mva kompensasjon etc er trukket ifra.  

Alle bygg er fullverdiforsikret 

  Beregningsgrunnlag bygg  Kr. 19.124.891 

  Eiendeler (maskiner/løsøre)   Kr. 620.000 

  Kaskodekning flytebrygger  Kr. 3.000.000 

  Bølgebryter    Kr. 800.000 

  Sjøkabel     Kr. 200.000 

  Beregningsgrunnlag båter og joller Kr. 430.000 

1.1 Klubbhus 

Klubbhuset er de siste årene bygget ut og pusset opp. 
Alle kostnader og tilskudd vedr. dette er med i oppstillingen under.  
Anskaffelsesverdi   kr. 4.937.410 
- Tilskudd, gaver etc.  kr. 1.893.845 

Netto anskaffelsesverdi  kr. 3.043.565 

Akk. Avskriving   kr. 2.009.845 

Bokført verdi 01.01.2020  kr. 1.033.720 

Årets avskriving         kr. 46.517 

Bokført verdi 31.12.2020      kr. 987.204 



 

1.2 Brygga 
Anskaffelsesverdi   kr. 2.788.043 
- Tilskudd, rabatt osv.  kr. 1.386.389 

Netto anskaffelsesverdi  kr. 1.401.654 

Akk. Avskriving      kr. 378.984 

Bokført verdi 01.01.2020  kr. 1.022.670 

Årets avskriving 10% saldo     kr. 102.267 

Bokført verdi 31.12.2020     kr. 920.403 

1.3 Bølgebryter Nord, anlegg under utførelse 

Anskaffelsesverdi    kr. 765.305 
Bokført verdi 31.12.2020  kr. 765.305 
 
Spillemidler til anlegget kr. 267.000 ble utbetalt i januar 2021 
Dette kommer sammen med mva kompensasjon som utbetales i løpet 
Av 2021 med i regnskapet for 2021.  

 

1.4 Bølgebryter Syd, anlegg under utførelse 
Anskaffet i året    kr. 1.062.910 
- Gave Sparebankstiftelses  kr. 320.000 

Netto anskaffelsesverdi 31.12.2020 kr. 742.910 

1.5 Utbedring vei 
Anskaffelsesverdi   kr. 508.125 
Akk. Avskriving   kr. 50.813 
Bokført verdi 01.01.2020  kr. 457.312 
Årets avskriving   kr. 50.813 
Bokført verdi 31.12.2020  kr. 406.499 

Note 2  Fondsmidler 

 2.1 Vedlikeholdsfond anlegg  

Fond opprettet i 2013 for å imøtekomme fremtidige vedlikeholdsbehov på 
vei, bygg og brygge. 

I første omgang prioriteres asfaltering av veien. Deretter bygges fondet opp 
med tilstrekkelig kapital til å imøtekomme øvrige store vedlikeholdsoppgaver 
vedr. brygge og bygg.  

  Saldo  01.01.2020   kr. 260.749 

  Saldo  31.12.2020   kr. 260.749 



 

2.2 Fond for elitesatsing 

Fond opprettet i 2009 for å gi en stabil økonomisk ramme rundt satsingen på 
foreningens eliteseilere innen jolleseiling. 

Fondets egenkapital pr. 31.12 skal ikke være mindre enn 50 % av fondets egenkapital 
pr. 01.01. 

Fondet tilføres midler ved at deler av årets overskudd tilføres ved behov.  

  Saldo 01.01.2020   kr. 63.363 

  Saldo  31.12.2020   kr. 63.363 

 

Note 3  Pantelån 

Pantelån Skyldig pr. 01.01.2020  kr. 2.152.499 

  Økning lån i 2020      kr. 900.000 

  Betalte avdrag i 2020         kr. 32.347 

  Skyldig pr. 31.12.2020 

Som følge av koronapandemien besluttet styret å be om 5 mnd avdragsfrihet for året 2020. Dette 
ble innvilget av Sparebank 1 Telemark. 

 

Note 4  Forskuddsbetalt bryggeleie  

  Innbetalt forskuddsleie 01.01.2020 599.803 

  Inntektsført i året       -   45.000 

  Netto inn og utbetalinger i året    -      25.730 

  Saldo 31.12.2020   529.073 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 FASTSETTING AV KONTINGENTER FOR 2021 
Om forslaget: 

Forslag til økning av medlemskontingenter. 

Hovedmedlem      kr. 975 

Pr. medlem i samme husstand som hovedmedlem  kr. 300 

Barn        kr. 500 

Studenter       kr. 500  

 

INNSTILLING TIL VEDTAK: 

Medlemskontingenter 2021 fastsettes i samsvar med Styrets forslag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 BUDSJETT 2021 
        
Konto Kontonavn  Resultat 2019  Resultat 2020    Budsjett 2021 
 Inntekter       

3000 Medlemskontingent  -155 100,00  -142 379,00  -150 000,00 
3100 Tilskudd   -77 083,00  -115 019,00  -115 019,00 
3160 Mva kompensasjon  -76 045,00  -55 104,00  -55 104,00 
3190 Grasrot  -26 974,00  -17 519,00  -17 519,00 
3410 Startkontingent regatta  -88 488,00  -15 687,00  -30 000,00 
3420 Seilkurs  -46 000,00  -18 000,00  -18 000,00 
3430 Store regatta og treningssamlinger -8 250,00  0  0,00 
3610 Kiosksalg  -59 654,00  -624  -20 000,00 
3640 Sponsor og annonseinntekter -125 000,00  -41 000,00  -41 000,00 
3660 Leieinntekter klubbhus  -59 000,00  -39 000,00  -39 000,00 
3670 Leieinntekt brygga  -243 189,00  -253 049,00  -265 000,00 
3680 Vedlikeholdsbidrag vei  -14 800,00  -14 900,00  -17 000,00 
3900 Annen driftsrelatert inntekt -10 891,00  -12 759,00  -15 000,00 

 Sum inntekter  -990 474,00  -725 040,00  -782 642,00 
        

 Kostnader til seiling       
5000 Lønn til ansatte  9 600,00  10 139,00  11 000,00 
6105 Seilsportligaen  60 658,00  0  0,00 
6120 Kurs, trener og gruppemøter 7 086,00  8 294,00  8 500,00 

6130 
Kost. egne store regatta og 
treningssamlinger 18 930,00  2 867,00  6 000,00 

6150 Bøyer og regattautstyr  0  1 235,00  2 000,00 
6160 Drift båter og joller  30 565,00  25 714,00  26 000,00 
6175 kjøp av båter og brett  125 500,00  0  0,00 
6185 Kont. NSF og klasseklubb  84 650,00  78 350,00  78 350,00 
6186 Terminliste  4 331,00  0  0,00 

 Sum kostnader til seiling  341 320,00  126 599,00  131 850,00 
 Varekjøp          

6610 Innkjøp kioskvarer  46 804,00  0  10 000,00 
6650 Andre utgifter inntektsbringende aktivitet 8 231,00  0  5 000,00 

 Sum varekjøp  55 035,00  0  15 000,00 
 Driftskostnaer bygg og anlegg      

6760 Avskriving bygg og anlegg 168 644,00  199 597,00  200 000,00 
6765 Drift/vedl. bygg  187 770,00  102 247,00  100 000,00 
6767 Inventar og utstyr   5 000,00  12 561,00  12 500,00 
6775 Drift/vedl. brygge og rampe 19 189,00  50 128,00  50 000,00 
6780 Drift /vedl. vei og parkering 11 085,00  7 279,00  50 000,00 
6799 Rentekostnad banklån  79 052,00  78 614,00  100 000,00 

 Sum kostander bygg og anlegg 470 740,00  450 426,00  512 500,00 
 Adminsitrasjonskostnader      

6900 Administrasjonskostnad  70 269,00  78 442,00  70 000,00 
6950 Møter og avslutninger  4 142,00  5 298,00  5 000,00 
6990 Div. ikke dokumenterte kostnader 0  0  0,00 

 Sum administrasjonskostnader 74 411,00  83 740,00  75 000,00 



 

 Sum driftskostnader  941 506,00  660 765,00  734 350,00 
        

 Driftsresultat  -48 968,00  -64 275,00  -48 292,00 
 

 

 

 

7 VALG PÅ STYRE OG REVISORER 
Valgkomiteen har bestått av Mona Johnsen, Hanne Sondresen og Odd Sætre 

Valgkomiteen har hatt ett møte i tillegg til en del mail og telefonkontakt. Arbeidet har gått 
greit med å finne gode kandidater som er villig til å ta verv.  En stor takk til de som har vært 
villig til å stille opp for å ta i et tak for foreningen vår. 

 

Valgkomiteens innstilling til nytt styre 2021 

Leder 
Per Sortedal 
 
Valgkomiteen foreslår som ny leder: Trine Roald 

Tar ikke 
gjenvalg 
 

 
 
1 år 

Nestleder Ole-Øyvind Ingebretsen Gjenvalg 2 år 

Sekretær Trine Roald går ut, foreslås som ny leder. 
Valgkomiteens forslag: Ebba Friis Eriksen   

1 år 
Økonomiansvarlig Åge Frisak Gjenvalg  

Tur & Hav 
Knut Helmundsen 
 
Valgkomiteens forslag: Pål Klavenes 

Tar ikke 
gjenvalg 
 

 
 
2 år 

Jolle Rune Gordon Olsen Gjenvalg 2 år 

Kjølbåt Ebba Friis Eriksen går ut, foreslås som sekretær 
Valgkomiteens forslag: Runar Borge   

1 år 
Anlegg Jørn Fougner Gjenvalg 2 år 
Brett Andreas Buskop Ikke på valg  

 

Revisor Kenneth Johannesen  Ikke på valg  
Revisor Bård Sæthre Gjenvalg 2 år 

 

Vi takker avtroppende i styret for innsatsen og ønsker det nye styret lykke til i arbeidet. 
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