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Til medlemmer i Brevik Seilforening 

17.03.22 Porsgrunn 

 

Sakliste for årsmøte i Brevik Seilforening 2022 

Styret viser til innkalling til årsmøte av 21. februar 2022. 

Årsmøtet avholdes den 24. mars kl. 18:00 på Seivall, Seivallveien 62, 3949 Porsgrunn.  

 

Under følger saklisten for årsmøtet: 

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene 
Sak 2: Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.  
Sak 3:  Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.   
Sak 4:  Behandle idrettslagets årsberetning og årsberetning fra gruppene for 2021 
Sak 5:  Behandle Regnskap i revidert stand for 2021  
Sak 6: Behandle forslag og saker 
  Sak 6.1 Videreutvikling av Seivall 
 Sak 6.2 Publisering av regattaresultater  
Sak 7: Vedta budsjett for 2022 
Sak 8: Behandle endringer i foreningens organisasjonsplan «Klubben min»  
Sak 9:    Foreta følgende valg: 

 9.1 Styre: 
- leder 
- nesteleder  
- styremedlem(mer) 
9.2 Kontrollutvalg: 
- leder  
- medlemmer 
- varamedlem 
9.3 Valgkomité: 
- leder   
- medlem  
- varamedlem  
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Med vennlig hilsen 
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STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2021 
 
 
Nok en sesong har dessverre blitt påvirket av Covid-19 pandemien. Spesielt tidlig i 2021 var det 
store begrensninger i sosiale sammenkomster. Vårserien kom først i gang 8. juni, men med 
redusert antall seilere om bord.  
 
Til tross for strenge arrangørrestriksjoner fra Norges Seilforbund fikk vi etter hvert gjennomført 
mange regattaer, og etter Rødskjærseilasen ble det en etterlengtet sosial sammenkomst med 
premieutdeling. 
 
For jolleseilerne har vi klart å gjennomføre en mer normal sesong. Det har vært stor aktivitet, 
treningsvilje og engasjement i gruppen, som også fikk et fint tilskudd av nye seilere etter 
nybegynnerkurset i august.  
 
I slutten av juni arrangerte vi Vestfold Cup for Optimistseilerne, for første gang på mange år. 
Arrangementsgjengen var enten rustne eller nybegynnere, men etter en vellykket cup så vi hvor 
sammensveisende en slik dugnad er. De besøkende foreningene var utrolig fornøyde med 
oppholdet på vårt flotte anlegg på Seivall, og vi gleder oss til å invitere til Vestfold Cup helgen 18-
19 juni i 2022 også.  
 
Samme helgen arrangerer vi NM i BB11, og vi forventer opp mot 20 båter. Det kommer til å gi en 
boost i en allerede økende interesse for BB11 i foreningen.  
 
I høst ble vi kontaktet av Seilforbundet med en forespørsel om å arrangere NM i seiling i 
forbindelse med NM-veka i Skien. I samarbeid med NRK, NIF og Norsk Tipping, ønsker forbundet å 
vise frem det nyeste og mest revolusjonerende innen seiling. Å være vertskap for NM i 29er, iQfoil, 
WASZP og Windfoil 24-26 juni vil bli en stor begivenhet og forhåpentligvis blåse liv seilsporten og  
engasjementet både internt i foreningen, men ikke minst lokalt. Det er i hvert fall stor vilje i 
foreningen til å delta i dugnaden!  
 
For å lære om foilende båter og brett hadde vi i høst en medlemskveld der Bjørnar Erikstad, 
sportslig leder for Waszp og Foiling Norge var foredragsholder.  
 
Styret har dette året jobbet med å samle og systematisere dokumenter, samt gjøre dette lett 
tilgjengelig. Vi har anskaffet oss Idrettens Office 365 der Teams blir brukt som samhandlingsløsning 
for styret. Dermed har vi fått samlet alle administrative oppgaver på ett sted. I februar i fjor 
gjennomførte vi en medlemsundersøkelse om nettsiden, og det ble i 2021 jobbet med å utvikle en 
ny nettside som ble publisert i februar 2022. 
 
Seilforeningen har hatt en stabil medlemsmasse, men vi håper økt aktivitet og ikke minst fokus på 
det sosiale (med en pandemi på retrett) vil bidra til god rekruttering fremover. 
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Økonomi 
 
I 2021 har det vært inntektsbortfall på flere områder, blant annet utleie av selskapslokale. Styret 
har derfor hatt fokus på å holde kostnader nede, samt søke økonomisk støtte til ulike tiltak. Av 
Sparebankstiftelsen DNB ble vi tildelt kr 250.000,- til ny sikkerhetsbåt, og ABB bidro med kr 
50.000,- for oppgradering av jolle-parken. Ellers fikk vi tildelt LAM (lokale aktivitetsmidler) fra 
kommunen på kr 112.000,- blant annet til trener- og lederutdanning. Flere av disse initiativene vil 
bli iverksatt i 2022. 
 
Resultatregnskapet for seilforeningen viser et Overskudd på kr. 223.324,- mot kr. 64.274 i 2020. 
 
 
 
 
Styret i 2021 har bestått av: 
 
Leder    Trine Roald 
Nestleder  Ole Øyvind Ingebretsen 
Sekretær   Ebba Friis Eriksen 
Økonomiansvarlig  Åge Frisak 
Leder storbåt   Pål Klavenes 
Leder Brettgruppa  Andreas Buskop 
Leder Kjølbåt   Runar Borge 
Leder Jollegruppa  Rune Gordon Olsen 
Leder Anlegg  Jørn Fougner 
 
 
 
Øvrige verv i Brevik Seilforening 
 
Valgkomitè  Per Sortedal, Mona Johnsen, Elin M. Hansen og Hanne Sondresen (vara). 
Revisor   Kenneth Johansen og Bård Sæthre 
Utleie   Elin Margrethe Hanssen ble avløst av Hanne Gro Dalene høsten 2021 
 
 
Medlemmer 
 
307 aktive medlemmer. 
Kvinner: 96 
Menn: 211 
 
Barn 6-12: 7 
Ungdom 13-19: 25 
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Årsberetning fra Jollegruppa 2021 

 

Optimistseilerne er nå en fin gjeng på 9 aktive som er ivrige 
og flinke til å møte på treninger. Det har vært deltagelse fra 
Brevik i alle Vestfoldcup-stevner i årets sesong. 

Det har også vært et samarbeid med optimistseilerne i Larvik 
og Sandefjord gjennom sesongen.  Vi har vært i Larvik på 
starttrening, og Sandefjord har vært på besøk hos oss for 
trening. Populære tiltak som gir økt samhold og utvikling av 
seilerne.  

Optimistseilerne starter tidlig på sesongen, fra påske er det 
full fart i Eidangerfjorden, og på høsten 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. 

Sesongen har vært preget av Covid 19 nedstenging og 
begrensede muligheter. Men siden de fleste av de aktive 
seilere nå har anskaffet egne båter så er det blitt enklere å 
videreføre fjorårets system med reserverte båter. Der hvor 
det har vært behov har vi videreført denne metoden med 

reservert båt for en og en seiler. Treningene på 
tirsdager ble med dette gjennomført som 
planlagt . 
 
Det var ikke mulig å gjennomføre nybegynner 
kurs på våren så årets seilskole i August ble en 
kombinasjon. Vi fikk et vellykket kurs over 3 
intensive dager med 9 spente barn.  4 av dem 
har blitt med videre utover høsten. 

Foreldregjengen i jollegruppa har også i år 
bidratt med dugnadsarbeid for at våre 

fasiliteter skal være best mulig. Endelig har vi fått en flott slipp med god plass. Inne i jollegarasjen 
har vi fått opp hyller til optimistene så det har blitt bedre oversikt og ikke minst bedre plass. 

Lasergruppa har vært ytterligere redusert i år og deltagelsen har kun vært på masternivå. Nils 
Petter deltok i Norgesmesterskapet og fikk der med seg en 18. plass.   
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Sesongen 2022:  

I år vil Brevik Seilforening igjen være representert i Norges Cup for Optimister. Det blir spennende 
og en milepæl. Det jobbes nå med å få til et enda tettere treningssamarbeid med naboklubbene i 
vest for felles NC treninger og trenerstøtte under regattaene.  

Jolledagen i foreningen er på tirsdager, dette fortsetter selvsagt også for kommende sesong. Vi 
ønsker fortsatt en fadderordning 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 å holde et nybegynner kurs/sommerskole i 2022.  

 I år skal vi arrangere Vestfoldcup 18 -19 Juni. Samtidig med NM for BB-11. Blir en spennende helg.  

Foreningens båter: 

Vi anskaffet denne sesongen en godt brukt Laser for utlån (eneste grønne). Den vil ligge klar på 
slippen for lavterskel-anvendelse av alle medlemmer i klubben. Hiv deg på og forsøk seiling hvor en 
kjenner elementene på sist beste! 

Vi har også vært så heldige at vi har fått midler til anskaffelse av ny RIB til jollegruppa. Båt er kjøpt 
så da har vi en veldig bra båt til trening/regattaer for våre aktive seilere. 

 Foreningen har nå: 
- 2 stk topp RS Feva, 
- 2 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 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. 
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Styret har i 2021 sesongen bestått av : 

Rune G. Olsen (formann ) 
Vetle Fink (trener viderekomne optimist) 
Ragnar Olsen (nybegynner optimist) 
Bård Sæthre (trener Laser – viderekomne) 
Bjørn Nilsen (materialforvalter) 
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Årsberetning Kjølbåt 2021 

Pandemien har preget kjølbåtklassene de to siste årene, men det er generell god optimisme foran 
årets sesong. 

Runar Borge, kjølbåtklassenes representant i styret 

Express 

10 expresser i foreningen. Rundt 5 stk deltok i snitt på 
onsdagsregattaene. 3 stk deltok i NM i Kristiansand. 

Litt redusert aktivitet på grunn av pandemien, men 
generelt god aktivitet. Tror 2022 blir ca som 2021.  

Kontakt for gruppa: Håkon Leth-Olsen 

 

 

Modellbåt 

Ingen aktivitet 2021 p.g.a pandemien. 

 

 

Kontakt for gruppa: Ole Øyvind Ingebretsen 

 

 

BB11 

En del seiling i forbindelse med trening. Det ble seilt 
korte seilaser på tirsdager for treningens skyld. En del av 
seilerne seiler flere klasser og det passer best å løse det 
slik. Det ble ikke arrangert NM i 2021. Det er god vekst i 
klassen i Brevik. For øyeblikket er det rundt 15 BB11 i 
Grenland og man tror at 10 stk. blir regattaklare i år. 

Håp om fin oppslutning av Breviksseilere i NM i Brevik 
          18.-19. juni. 

          Kontakt for gruppa: Hanne Sondresen 
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Kogg  

Ingen seiling i Brevik 2021 

Breviksseilerne seilte i Kragerø på tirsdager.  

I år blir det klassemesterskap i Brevik. Det er 4 kogger i 
Brevik. 

        Kontakt for gruppa: Thore Amundsen 

 

 

 

 

 

Årsberetning Brett 2021 

Pandemien har også preget brettgruppa de siste årene, og det har vært vanskelig å gjennomføre 
organiserte aktiviteter. Vi ser det imidlertid som en gylden mulighet å skape nytt engasjement for 
brettseiling når vi arrangerer NM i windfoiling på Seilvall under NM-veka. 

Windsurfing er fortsatt høyaktuelt for 
nybegynnere, men grunnet utstyrets 
begrensninger har windsurfing stort sett 
krevd mye vind og andre lokasjoner enn 
Seivall for å holde på de mer viderekomne 
seilerne. Dette endrer seg radikalt med 
windfoiling som ikke trenger så mye vind 
men surferne kommer allikevel opp i stor 
hastighet. For å utnytte synergier fra NM-
veka er det laget en strategi for å styrke 
aktiviteten og tilbudet i brettgruppa for 
sesongen 2022. 

Mvh, Andreas Buskop – leder Brettgruppa 
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Årsberetning Anlegg 2021 

2021 var også et korona-år der foreningens aktiviteter var preget av noen begrensninger sosialt.  
Seivall har allikevel blir pleiet og vedlikeholdt som anlegg på en god måte. Mange medlemmer 
bidrar på en flott måte med innsats omkring vedlikehold og utvikling.  

Her er et utdrag av aktiviteter omkring anlegget; 

• Foreningen har i 2021 ferdigstilt ny jolleslipp. Gave fra Sparebankstilftelsen Grenland – 
Telemark og spillemidler har gjort det mulig å fullføre oppgraderingen. Lindkjenn AS har 
stått for arbeidet. Foreningen og spesielt jolleseilerne kan nå glede seg over vedlikeholdsfri 
stor og flott slipp i betong. På jolleslippen er det også lagt bedre til rette med spyleutstyr 
med 2 slangetromler på nordsiden ut mot slippområdet. Det er montert lysstolpe på 
slippen, samt opptaksutstyr for Rib. Inne i utstyrsbua til jollene i dommertårnet er det også 
lagt til rette med bedre belysning. Inngangspartiet til bua er også vesentlig forbedret og 
har fått solid rustfritt rekkverk i samme utførelse som rekkverk ute på kanten av 
hovedslippen. Det nevnes også at det er lagt en treslipp (rester fra den gamle som ble 
revet) i sanden på sørsiden av dommertårnet som fungerer bra. 

• Foreningen har også ferdigstilt utbedring og støping av ribslipp på nordsiden broen ut til 
bryggeanlegget. Denne er nå bredere og i solid vedlikeholdsfri utførelse i betong. 

• Parkeringsplassene på oversiden av klubbhuset har også blitt utbedret, blant annet med å 
fjerne og planere den utfordrende lille fjellkulen på høyre siden ved innkjøringen på 
toppen som tidligere ble sprengt opp manuelt med «fjellsprekk» på dugnad.  

• Foreningen har hatt tilsyn på hele EL-anlegget og liste over pålegg er blitt lukket etter at 
Elektrofirmaet som benyttes rettet opp det som ble påpekt. Det var ikke ulike mindre 
forhold som nå er rettet opp 

• Sjøboden fikk en ny omfattende omgang med rydding og noe omorganisering og utstyr er 
plutselig blitt mer tilgjengelig. 

• Det er gjort god innsats i jollegarasjen. Jolle- og båtparken er fulgt godt opp, og det er 
foretatt stor service på motoren på bøyebåten.  

• Bryggene har også fått nødvendig ettersyn og det er gjort god dugnadsinnsats for å rette 
opp småfeil. 

• Utebenkene er blitt pusset om beiset. 
• Veien er vedlikeholdt med å fylle/planere groper og hull som kommer på en gruslagt vei 
• Det er gjort solid jobb med å vaske og rydde innvendig i klubbhuset. 
• Uteområdene er stellet og passet på gjennom sesongen, og Seivall har fremstått som 

velstelt og trivelig. 
 

Styret har spesielt siste halvår lagt ned en del arbeid i planer for videre utvikling som presenteres 
med eget forslag til årsmøtet. 

Takk til alle som bidrar med å holde anlegg i god stand. 

Mvh Jørn 
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Årsberetning for 2021 fra Regattakomiteen. 

Sesongen 2021 ble også påvirket endel grunnet Covid-19 pandemien. 

I mai var det fortsatt veldig uvisst hva vi kunne arrangere. Vårserien ble først utsatt, men 
det ble etterhvert gitt klarsignal for oppstart. Første av totalt 3 regattaer i vårserien ble 
gjennomført 8. juni, men da med redusert antall om bord.  

Den første helgeseilasen hadde vi lørdag 19. juni, da arrangerte vi Steingrunn 
Doublehanded med 9 båter til start. Stråholmen rundt som normalt arrangeres i juni ble 
utsatt til august for å bedre muligheten til gjennomføring med fullt mannskap.  

Sommerserien ble gjennomført relativt normalt etter Covid-lettelser fra seilforbundet. Det 
ble gjennomført 6 seilaser totalt, første seilas 30. juni, siste seilas 4. august. Høstserien ble 
gjennomført som normalt og uten begrensninger på antall om bord. Det ble også i 
høstserien gjennomført 6 seilaser hvor totalt 31 båter deltok.    

Selv med sterk påvirkning av pandemien og strenge arrangørrestriksjoner fra Norges 
Seilforbund klarte vi å tilpasse og gjennomføre hele 22 seilaser. Vårserien (3 seilaser), 
Steingrunn Doublehanded (19/6), Sommerserie (6 seilaser), Stråholmen rundt (7/8), 
Høstserie (6 seilaser), Eidangerfjorden rundt (21-22/8), Rødskjærseilasen (11/9) og 
Singlehanded (18-19/9).  

Skagerak Skjærgårdscup ble som i fjor gjennomført med Covid-19 tilpassede 
seilingsbestemmelser og i godt samarbeid med Larvik- og Sandefjord seilforening. Alle 4 
seilasene i cupen ble gjennomført; Sydosten (5/6), Stråholmen Rundt (7/8), 
Svennerseilasen (4/9) og Rødskjær (11/9). Brevik bidro godt til gjennomføring og 
deltakelse i alle disse seilasene. Samlet resultatliste for årets Skjærgårdscupen ble for 
første gang satt sammen og gjort tilgjengelig som en cup på manage2sail. Totalt 35 båter 
deltok i denne cupen i Racing og Turklassen (hvorav 23 fra Brevik), i tillegg var det noen få 
H-båter og Expresser. Etter Rødskjærseilasen fikk vi gjennomført en etterlengtet og 
hyggelig sosial sammenkomst på terrassen på Seivall med premieutdeling og flott 
avslutning på Skjærgårdscupen.  

Entypegruppa (BB11, kogg mm) måtte fortsatt forholde seg til strenge begrensninger, men 
BB11 trente på tirsdager og koggene fikk gjennomført en helgeregatta i august.  

Resultater fra årets seilaser fremkommer nedenfor.  

Hilsen  

Ole Øyvind og Pål 
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Vårserien 2021 

Racing med spinnaker – 3 premier 

 

 

Racing uten spinnaker – 1 premie 

 

Express – 1 premie 

 

Steingrunn Doubelhanded 2021 

Racing – 3 premier 
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Sommerserien 2021 

Racing uten spinnaker – 3 premier 

 

 

Express – 2 premier 

 

Optimist –  
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Sparebank 1 Cup 2021 

Racing med spinnaker – 5 premier 

 

Racing uten spinnaker – 1 premie 
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Express – 3 premier 

 

Hobie 16 – 0,5 premie 

 

Optimist  
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Eidangerfjorden Rundt 2021 

Racing – 3 premier 

 

Tur – 1 premie 
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Singelhanded 2021 

Racing – 4 premier 

 

 

 



Årsmøte 2022 Brevik Seilforening   

18 
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 Regnskap 2021  
Brevik Seilforening 

Konto  2021 2020 
 Inntekter   
 3000 Medlemskontingent -201 430,00 -142 379,00 
 3100 Tilskudd -183 176,00 -115 019,00 
 3140 Gaver -6 000,00 0 
 3160 Mva kompensasjon -62 969,00 -55 104,00 
 3190 Grasrot -51 805,00 -17 519,00 
 3410 Startkontingent regatta -44 469,00 -15 687,00 
 3420 Seilkurs -9 000,00 -18 000,00 
 3490 Salg, utleie båt og jolle -19 000,00 0 
 3610 Kiosksalg -24 026,00 -624 
 3640 Sponsor og annonseinntekter -81 000,00 -41 000,00 
 3660 Leieinntekter klubbhus -9 500,00 -39 000,00 
 3670 Leieinntekt brygga -239 104,00 -253 049,00 
 3680 Vedlikeholdsbidrag vei -19 600,00 -14 900,00 
 3900 Annen driftsrelatert inntekt -5 357,00 -12 759,00 
 Sum inntekter -956 435,00 -725 039,00 

 Kostnader   

 6120 Kurs, trening og regatta 38 469,00 28 535,00 
 6160 Drift båter og joller 26 994,00 25 714,00 
 6185 Kont. NSF og klasseklubb 45 330,00 78 350,00 
 Sum kostnader til aktivitet 110 793,00 132 599,00 

 6610 Innkjøp kioskvarer 4 160,00  

 Sum div. inntektsbr. tiltak 4 160,00  

 6760 Avskriving bygg og anlegg 192 213,00 199 597,00 
 6765 Drift/vedl. bygg 78 633,00 70 483,00 
 6767 Inventar, utstyr, smårekvisita 19 968,00 12 561,00 
 6770 Strøm bygg og brygge 54 527,00 31 764,00 
 6775 Drift/vedl. brygge og rampe 113 071,00 50 128,00 
 6780 Drift /vedl. vei og parkering 11 220,00 7 279,00 
 6799 Rentekostnad banklån 76 138,00 78 614,00 
 Sum driftskostnad anlegg 545 770,00 450 426,00 

 6900 Administrasjonskostnad 47 027,00 58 622,00 
 6910 Ekom 19 463,00 13 820,00 
 6950 Møter og avslutninger 5 900,00 5 298,00 
 Sum administrasjon og møter 72 389,00 77 740,00 
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 Sum driftskostnader 733 112,00 660 765,00 
 Overskudd -223 324,00 -64 274,00 

 
 
Styret har følgende forslag til disponering av overskuddet (forslag til vedtak): 
 

• Kr. 50.000,- går inn som egenkapital øremerket til oppgradering av jolle-parken (gave fra 
ABB). 

• Kr.  36.637,- går inn i «Fond for satsning på juniorseilere» slik at saldo økes til totalt kr. 
100.000,-. 

• Resterende beløp blir benyttet til nedbetaling av gjeld.  
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Balanse pr. 31.12.2021 

 
Brevik Seilforening 
Eiendeler 31.12.2020 31.12.2021 note 
Anleggsmidler    

1120 Bygg 987 204,00 967 844,00 1.1 
1130 Brygge 920 403,00 828 363,00 1.2 
1131 Bølgedemper nord, under oppføring 765 305,00 498 305,00 1.3 
1132 Bølgedemper syd, under oppføring 742 910,00 1 120 988,00 1.4 
1155 Vei og parkering 406 499,00 355 686,00 1.5 

Sum anleggsmidler 3 822 321,00 3 771 186,00 1 

Omløpsmidler    

Fordringer    
1500 Kundefordringer 52 455,00 8 800,00  
1579 Fordring Grasrotandelen  51 805,00  

Sum fordringer 52 455,00 60 605,00  

Bankinnskudd    

1920 Brukskonto bank 159 383,00 329 646,00  
1940 Husleiekonto 12 99839 37 787,00 47 287,00  
1960 Vedlikeholds bankkonto 42 60147 10 733,00 10 733,00  
1970 Senior bankkonto 41 55505 30 246,00 29 796,00  
1990 Prosjektkto. 29 71689 159 483,00 38 760,00  
1995 Elitekto D.Bank 15 13113 63 681,00 63 745,00  
1996 Brukskto. D.Bank 14 91810 17 519,00 14 819,00  

Sum bankinnskudd 478 832,00 534 786,00  
Sum omløpsmidler 531 287,00 595 391,00  
Sum eiendeler 4 353 608,00 4 366 577,00  

Sum innskutt egenkapital 0 0  

2050 Opptjent egenkapital 407 113,00 -407 113,00  
2060 Vedlikeholdsfond anlegg -260 749,00 -260 749,00 2.1 
2070 Senior -28 910,00 -28 910,00  
2095 Fond for elitesatsing -63 364,00 -63 364,00 2.2 

Sum opptjent egenkapital -695 862,00 -695 862,00  
Overført fra resultat  -223 324,00  
Sum egenkapital -760 136,00 -983 460,00  
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Brevik Seilforening, Balanse 31.12.2021, side 2 

 
 

Gjeld 0 0  

2240 Pantelån 05863 -3 020 152,00 -2 902 116,00 3 
2400 Leverandørgjeld -498 -2 779,00  
2900 Forskuddsbetalt bryggeleie -529 073,00 -478 223,00 4 
2960 Annen påløpt kostnad -43 750,00   

Sum gjeld -3 593 472,00 -3 383 118,00  
Sum egenkapital og gjeld -4 353 608,00 -4 366 577,00  
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NOTER 2021 
 
Innledning 
 
Regnskapet for 2021 er satt opp og vurdert iht 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 
Beregningsgrunnlag brygger Kr 3.000.000 
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 4.937.410 
- Tilskudd, gaver etc. 1.893.845 
Netto anskaffelsesverdi 3.043.565 
Akk. Avskriving 2.056.362 
Bokført verdi 01.01.2021 987.204 
Årets avskriving 19.360 
Bokført verdi 31.12.2021 967.844 

1.2 Brygga 
Anskaffelsesverdi 2.788.043 
- Tilskudd, rabatt osv. 1.386.389 
Netto anskaffelsesverdi 1.401.654 
Akk. Avskriving 378.984 
Bokført verdi 01.01.2021 920.403 
Årets avskriving 10% saldo 92.040 
Bokført verdi 31.12.2021 828.363 

1.3 Bølgebryter Nord, anlegg under utførelse 
Anskaffelsesverdi 765.305 
Mottatt Spillemidler i 2021 267.000 
Bokført verdi 31.12.2021 498.305 
 
Det er i 2021 søkt sendt søknad om MVA kompensasjon for anlegget. 
Denne utbetales i 2022. 
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1.4 Bølgebryter Syd, anlegg under utførelse 
Netto anskaffelsesverdi 01.01.2021 742.910 
Diverse kostnader påløpt i 2021 378.078 
Bokført verdi 31.12.2021 1.120.988 

1.5 Utbedring vei 
Anskaffelsesverdi 508.125 
Akk. Avskriving 101.626 
Bokført verdi 01.01.2021 406.499 
Årets avskriving 50.813 
Bokført verdi 31.12.2021 355.686 

 
Note 2 Fondsmidler 
 
2.1 Vedlikeholdsfond anlegg 

Fond opprettet i 2013 for å imøtekomme fremtidige vedlikeholdsbehov på vei, 
bygg og brygge. 
Saldo 01.01.2021 260.749 
Saldo 31.12.2021 260.749 

2.2 Fond for satsning på juniorseilere 
 
Fond opprettet i 2009 for å gi en stabil økonomisk ramme rundt satsingen på 
foreningens juniorseilere. 
 
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 01.01.2021 63.363 
 Saldo 31.12.2021 63.363 
 
Note 3 Pantelån 
 
Pantelån  Skyldig pr. 01.01.2021   3.020.152 
  Betalte avdrag i 2021      118.036 
  Skyldig pr. 31.12.2021   2.902.116 
 
Note 4 Forskuddsbetalt bryggeleie 
 

Innbetalt forskuddsleie 01.01.2021  529.073 
Inntektsført i året    - 45.000 
Netto inn og utbetalinger i året  - 5.850 
Saldo 31.12.2021    478.223 
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Sak til årsmøtet 2022 – Videreutvikling av Seivall 

Brevik seilforening har nå mulighet til å gjennomføre omfattende utvikling av anlegget. Den største 
ytre flytebryggedelen i bryggeanlegget ble anskaffet i 2014-15. Denne delen har måttet tilpasses og 
justeres med forsterkninger av bølgedempere for å motvirke skader på både bryggeanlegget og 
båtene som ligger der. Bryggeleverandøren har i alle årene etter anskaffelsen argumentert med at 
anlegget på Seivall burde bestått av en stor ytre kjedet ring av bølgedempere som innebærer en 
vesentlig forsterkning av bryggeanlegget. 
 
Styret har vurdert muligheter som følge av et initiativ og samarbeid med tilstøtende grunneier. 
Aktuell grunneier er i ferd med å utvikle et hyttefelt og ønsker et samarbeid om båtplasser. Utvidelse 
av bryggeanlegget innebærer å selge ut rettigheter til båtplasser for hytteeiere med 87 bryggemeter. 
Utvidelsen vil samtidig også å øke antall båtplasser til foreningen med ca. 15 båtplasser (avhengig av 
bredder). 
 
Utvidelsen vil innebære et helt nytt og hel ytre ring av bølgedempere med målene L20 x B4,3 x D1,6 
m med faste hjørner. Dette vil gi et adskillig roligere anlegg, samt at alle båtene plasseres i retning 
nord-sør og ikke på tvers av standard utfordrende vind- og strømretning som i dag.  
Salg av bryggerettigheter avtalefestes, og vil med kombinasjon av spillemidler gi egenkapital til å 
iverksette også andre tiltak som styret anser som nødvendige. Her vil det kunne oppnås en 
«kjedereaksjon» der flere av de foreslåtte tiltakene igjen vil kunne løse ut spillemidler og 
kompensasjonsordninger.  
 
Økonomien i prosjektene vil også kunne innebære at foreningen kan styrke bidrag til foreningens 
sportslige aktiviteter. Flere båtplasser i foreningen vil også bidra til økt antall medlemmer og 
aktivitet ut fra etablert politikk i foreningen om at medlemmenes båter i vårt anlegg skal 
representere deltakelse i foreningsaktivitetene og seilarrangementer. 
Styret har jobbet med å sikre for at foreningen ikke løper noe risiko knyttet til krav og kostnader til 
reguleringsplan, og for å håndtere den største investeringen ift anskaffelse av bryggeanlegget. Dette 
sikres ved økonomisk avtale som er satt opp med hjelp fra vår bankforbindelse som gir trygghet for å 
gå i gang og selvfølgelig i møter med utbygger. Det forutsettes innbetaling for bryggerettighetene til 
Brevik Seilforening med 1/3 ved bestilling av bryggeleverandøren, 1/3 ved ankomst bryggeleveranse, 
og 1/3 ved ferdigstillelse av bryggeanlegget som er samme takt som bryggeleverandør benytter. 
Øvrige tiltak og kostnader må sikres med mellomfinansiering via vår bankforbindelse i 
byggeperioden(e).  
 
Det er også foretatt vurdering fra kommunen og det er behov for søknad om regulering. Firmaet 
Børve og Borschenius (som nettopp har gjennomført reguleringsplanarbeid for den aktuelle 
grunneieren med hyttene) har sett på planene og anslått kostnad for å utføre et slikt oppdrag.  
Det er gjennomført til sammen 4 møter med kommunen, samt 2 møter med fylkeskommunen når 
det gjelder å få trygghet i finansiering med spillemidler. Seilforeningen har også sendt en søknad til 
departementet med anmodning om avklaring på størrelse av spillemidler, der vi har fått positivt og 
bekreftende svar om bryggeanlegget.  
 
Når det gjelder fremdrift må det startes med gjennomføring av en reguleringsplan. Det er rimelig å 
anta at dette vil kunne ta opp mot et år. Oppstart av de praktiske tiltakene vil derfor kunne skje fra 
september 2023 når sesongen i hovedsak er over. Det er videre naturlig at bryggeanlegget, vei og 
parkering, vann og avløp og sjøbod med toalett gjennomføres omtrent parallelt ift anleggsaktivitet 
med maskiner. 
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Å utvide bryggeanlegget vil medføre mer trafikk på anlegget. Flere båtplasser vil også skape behov 
for å utbedre kapasitet og logistikk på anlegget der både vei, parkering, toalettfasiliteter og annet. 
Dette er sett på i en sammenheng det er beregnet følgende prosjekter: 

• Nytt og større bryggeanlegg inkl nytt dommertårn. 
• Endring og planering av området vei ved bryggene/sjøboden/bunnen av bakken opp til øvre 

parkering som gjør det mulig å svinge opp til bakken fra klubbhuset. Det går ikke i dag. 
• Planering av område i sørenden av øvre parkering, samt omlegging av innkjørsel for å øke 

kapasiteten. 
• Ny sjøbu med utvidelse for å etablere toaletter og for innendørs lagring av båt. 
• Kobling til kommunalt kloakkanlegg via Ormefjorden Vann og Avløp 
• Renovering av servicebygget innvendig, samt utvidelse av bygget med utvendig kaldtlager 

for bedre oppbevaring og lagring av joller og utstyr, samt økt kapasitet på seilloftet som i dag 
har middels og dårlig funksjon. 

• Renovering av kjøkken og toalettfasiliteter i klubbhuset, samt å modernisere storstue. 
 
Det er gjort befaringer og hentet inn priser fra Telebryggen, byggmesterfirma, maskinentreprenør, 
aktuelt firma for reguleringsplan, Ormefjorden Vann og Avløp og elektrikerfirma.   
 
Kostnader - budsjett 
9 000 000 Brygger med dommertårn (inkl reguleringsplan) 
100 000 Tilskudd til aktivitetsfond.  
1 100 000 Vei og parkering 
1 150 000 Ny sjøbu med toaletter 
400 000 Tilkobling vann og kloakk 
1 750 000 Renovering av servicebygg inkl kaldtlager 
1 100 000 Ombygging av kjøkken/toalett med kjølerom og nye toaletter 
800 000 Øvrig oppgraderinger og modernisering av overflater i klubbhus. 
600 000 Disponibelt til f.eks påstøp fast betongbrygge/maling/asfaltering, eller annet.  
16 000 000 
 
Finansiering 
8 525 000  Salg av bryggerettigheter 
225 000 Andel reguleringsplan (delt kostnad) 
378 000 Forskuddsleie hyttefelt 
313 000 Forskuddsleie nye BS-plasser 
214 000 Div støtte/gaver. 
3 742 000 Spillemidler 
2 603 000 Mva-komp 
16 000 000 
 
Det legges opp til samme satser på forskuddsleie som pr i dag for nye brygger. 87 bryggemeter med 
solgte rettigheter er da allerede sikret. I tillegg vil foreningen kunne annonsere ut og tilknytte oss 
flere medlemmer og flere aktive båter i anlegget.  
 
Ca årlig leieinntekt på bryggeanlegget pr i dag er 200 000,-.  
Ved full utnyttelse vil ny løsning årlig gi ca 360 000,- 
Hytteplasser 81 000,-  
Nye foreningsplasser 72 000,-  
Forskuddsleie (engangs)  
Hytteplasser 378 000,-  
Nye BS-plasser 325 000,- 
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Årlig leie og forskuddsleie vil generere kapital til vedlikehold uten at dette er lånefinansiert. Et større 
bryggeanlegg vil være noe dyrere å vedlikeholde enn et mindre anlegg. Dagens kostnader for 
vedlikehold av bryggene var på 50 000 i 2020, og styret påregner ca 75 000 – 100 000 pr år til 
inspeksjon og uforutsette utgifter. På den annen side vil oppgradering til et helt nytt og mer robust 
anlegg, gjøre at dette ligger mer i ro, som også er positivt ift å senke skadepotensialet på båtene. 
 
 
Styrets forslag til vedtak 
Brevik seilforening vedtar å utvide dagens lån knyttet til utvidelse av bryggeanlegg og gjennomføring 
av tiltak som skissert med en ramme på 16 000 000. For å sikre likviditet i forhold til faktiske 
byggekostnader og frem til tidspunkt for utbetaling av spillemidler, mva-kompensasjon og eventuell 
støtte til egenkapital er det behov for å godkjenne låneopptak.  Styret i foreningen (består av 9 
styremedlemmer) fungerer som styringsgruppe. Styret vurderer aktuelle ressurser for 
prosjektoppfølging etter hvert som prosjektene skrider frem, og har fullmakt til å vurdere fremdrift 
og detaljer i utførelse. Styret gis frihet til å justere økonomien mellom de fremsatte budsjettpostene 
etter behov. Fremdrift og behov for å løse ut lånebehov vurderes og følges opp av styret. Det er et 
klart mål at tiltakene ikke skal bidra til å øke lånegraden i foreningen når de skisserte prosjektene er 
fullført. 
 
Vedrørende godkjenning av lånopptak 
Årsmøtet i Brevik Seilforening, orgnr 991 146 970 vedtok å oppta lån kr 8 000 000,- i Sparebanken 
Telemark org.nr. 937 891 334. Som sikkerhet for lånet pantsettes Seivallveien 62 i Porsgrunn 
kommune, gårdsnr 35, bruksnr. 21. Pantedokumentets pålydende er kr 8 000 000,-. 
Trine Roald, fnr. 15056748420 og Jørn Fougner, fnr 22116539776, gis fullmakt til å signere 
lånedokumenter og panteobligasjoner.  
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Forslag til årsmøte i: Brevik Seilforening 

 

Fra: Leif A. Haugen. 

 

Tittel på forslag: Publisering av regattaresultater. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Styret i Brevik Seilforening kartlegger muligheten for å få publisert regattaresultater i distriktets 
aviser samt på digitale plattformer. 

 

Begrunnelse: 

 

Tilgjengeligheten for publikum å "følge med på" regattaresultater er ugreit. Dersom Brevik 
Seilforening kan innsende disse til avisene, gjerne med et lite referat samt foto vil BS på nytt få et 
"ansikt utad" slik det var i tidligere tider. 

 

Brevik 24/2 2022. 

 

Leif A. Haugen 
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Budsjett 2022 

Konto   Budsjett 2022 
   Inntekter  

3000  Medlemskontingent -200 000,00 
3100  Tilskudd  -350 000,00 
3140  Gaver   
3160  Mva kompensasjon -70 000,00 
3190  Grasrot -20 000,00 
3410  Startkontingent regatta -75 000,00 
3420  Seilkurs -10 000,00 
3490  Salg, utleie båt og jolle 0,00 
3610  Kiosksalg -60 000,00 
3640  Sponsor og annonseinntekter -100 000,00 
3660  Leieinntekter klubbhus -80 000,00 
3670  Leieinntekt brygga -240 000,00 
3680  Vedlikeholdsbidrag vei -20 000,00 
3900  Annen driftsrelatert inntekt -10 000,00 

    Overskudd Nm uka -80 000,00 

  Sum inntekter -1 315 000,00 

     

  Kostnader   
6120  Kurs, trening og regatta  60 000,00 
6160  Drift båter og joller 135 000,00 
6185  Kont. NSF og klasseklubb 50 000,00 

    Innkjøp båter/brett 300 000,00 

   Sum kostnader til aktivitet 545 000,00 

      
6610  Innkjøp kioskvarer 30 000,00 

    Kost.intbr.tiltak/event   

  Sum div. inntektsbr. tiltak 30 000,00 

     
6760  Avskriving bygg og anlegg 200 000,00 
6765  Drift/vedl. bygg 80 000,00 
6767  Inventar, utstyr, smårekvisita 25 000,00 
6770  Strøm bygg og brygge 120 000,00 
6775  Drift/vedl. brygge  og rampe 60 000,00 
6780  Drift /vedl. vei og parkering 20 000,00 
6799   Rentekostnad banklån 75 000,00 

  Sum driftskostnad anlegg 580 000,00 

      
6900  Administrasjonskostnad 50 000,00 
6910  Ekom 50 000,00 
6950   Møter og avslutninger 10 000,00 

    Sum administrasjon og møter 110 000,00 
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    Sum driftskostnader 1 265 000,00 
    Overskudd -50 000,00 
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Valgkomiteens innstilling 

 

 

 


