ÅRSMØTE

CHRISTIANSSANDS

En forening i medvind

SEILFORENING

Takk for tilliten. Det er en ære å få lov
til å lede Christianssands Seilforening i
et nytt spennende år.
Foreningen har historisk sett vært
i både bølgedaler og på bølgetopper.
Nå føler jeg at medvinden tar seg opp
igjen og vi får betalt for den innsatsen
som er blitt lagt ned de siste årene. Jeg
er derfor glad og stolt over å ha blitt
gjenvalgt som leder og få ansvaret for
å styre skuta videre sammen med flinke
folk i styret.
At alle styremedlemmer også tok gjenvalg, og ble vist tillit av
årsmøtet, vitner også om at det er positive ting på gang. Jeg er
veldig glad for at alle styremedlemmer ønsket å bidra videre. Det
er utskiftning på varamedlemmene, noe som åpner for litt friskt
blod også.
Styret skal vise seg tilliten verdig også i 2016-sesongen. Vi
skal jobbe hardt for å fremme seilsporten på Sørlandet og arrangere seilaktiviteter, seiltreninger og regattaer med god kvalitet.
Foreningen har ambisjoner på både det sportslige og det sosiale planet. Vi kommer til å legge til rette, både ressursmessig
og planleggingsmessig, for at våre aktive jolleseilere skal utvikle
seg videre og oppnå sine sportslige målsetninger. Samtidig skal
vi skape sosiale arenaer for de som ikke har høye sportslige mål
med seilingen, men som utøver seilsporten mer på hobbynivå.
Fellesnevner skal være kvalitet på alt vi gjør.
Vi gleder oss til en ny seilsesong sammen med gode venner og
støttespillere til Christianssands Seilforening.
Kjell Anders Olsen, leder i Christianssands Seilforening

KJELL ANDERS OLSEN

Nytt år, nytt styre og nye muligheter

ÅRSMØTE: 19 medlemmer møtte frem til årsmøtet i Christianssands Seilforening.
Årsmøtet for 2015 ble
gjennomført 9. mars i seilforeningens lokaler. Møtet
ble ledet med stødig hånd
av vår faste «dirigent» Lars
Hoven.
AV KJELL ANDERS OLSEN • Det
var godt oppmøte, sammenliknet med tidligere år. 19
medlemmer hadde møtt opp
for å stemme over nytt styre,
nye lover og godkjennelse av
årets budsjett.
Av hovedsaker som ble
gjennomgått på årsmøtet,
var oppdatering på status på
Kjeltringholmen,
aktivitets-

plan for 2016 og nye lover
for Christianssands Seilforening. Lovene var på forhånd
gjennomgått av advokat Lars
Hoven. Lovene var også på
forhånd sendt til Vest-Agder
Idrettskrets
for
godkjennelse. Et enstemmig årsmøte
godkjente de nye lovene for
Christianssands Seilforening,
med virkning fra 9. mars 2016.
Kontingent for 2016 ble besluttet uforandret.
Hovedpunkter fra årsmøtet:
• Styret takket Norges Seilforbund og Gjensidigestiftelsen for tildeling av 3 stk.
RS Feva.

Tildeling av æresbevisning

KJELL ANDERS OLSEN

Styret i Christianssands
Seilforening valgte å
tildele to æresbevisninger
for sesongen 2015. Både
Bridlington-pokalen og Rolf
Stumpfs minnepokal ble
delt ut til to av foreningens
medlemmer.

ÆRESBEVISNING: Runar Olaussen (til venstre) ble tildelt Bridlingtonpokalen. Joachim Nordlie ble tildelt Rolf Stumpfs minnepokal.
NYTT FRA CHRISTIANSSANDS SEILFORENING • csf.no

AV KJELL ANDERS OLSEN • Kriteriene for Bridlington-pokalen
er: Bridlington-pokalen tildeles fortjente medlemmer i
Christianssands Seilforening
som har tatt en ekstra tørn –
det vil si: Som har ydt en innsats for seilforeningen uten å
være valgt eller oppnevnt til
det.
Rolf Stumpfs minnepokal deles ut etter tilnærmet
samme kriterier som Bridlington-pokalen. Forskjellen er at
denne pokalen kan deles ut
også til medlemmer av styret
eller andre grupper i Christianssands Seilforening.
Bridlington-pokalen ble for
2015 tildelt Runar Olaussen.
Begrunnelsen for tildelingen er:

Runar Olaussen har gjennom mange års engasjement
lagt ned stor innsats og mange timer frivillig arbeid for
foreningen, spesielt på Kjeltringholmen. I sesongen 2015
bidro han blant annet en hel
uke som instruktør under CSF
Sommerseilskole. Runar er en
god ressurs for CSF og foreningen ønsker å takke for innsatsen gjennom tildelingen av
Bridlington-pokalen for 2015.
Rolf Stumpfs minnepokal
ble tildelt Joachim Nordlie. Begrunnelsen for tildelingen er:
Joachim Nordlie har gjennom mange års engasjement
lagt ned stor innsats og
mange timer frivillig arbeid
for foreningen, spesielt på
Kjeltringholmen. I sesongen
2015 bidro han blant annet en
hel uke som instruktør under
CSF Sommerseilskole. Joachim
er en god ressurs for CSF og
foreningen ønsker å takke for
innsatsen gjennom tildelingen
av Rolf Stumpf minnepokal.

• Informasjon om gjennomføring av sommerseilskolen 2015.
• Ferdigstillelse av Kjeltringholmen innen 22. juni 2016.
Strøm legges inn når tippemidler mottas.
• Videreføring av nattevaktsordning, men usikkerhet når denne ordningen
opphører.
• En omfattende aktivitetsplan for sesongen 2016 ble
presentert.
• Regnskap ble presentert
med et overskudd på ca.
kr 230 000. Leieinntekter fra seilloftet og nattevaktstjenesten er hovedinntekstkildene. Lønn til
nattevakter og trenere er
den største kostnaden.
• Det budsjetteres med
et overskudd på ca.
kr 130 000 for sesongen
2016.
Det ble lite utskiftning
i styret. Varamedlemmene
Gudrun Rhode og Rolf Nossum gikk av, og inn kom Bård
Eik-Hvidsten og Cecilie Østeby. Styret og årsmøtet takket
Gudrun for innsatsen med utleie av foreningens selskapslokaler, som er den viktigste
inntektskilden til foreningen.
Leif Hüberts gavefond tildelte kr 5000 hver til jolleseilerne Helle Øren-Svensen og
Nicolai Østeby. Tildelingen
er en påskjønnelse for resultatene som er blitt oppnådd
i sesongen 2015 og som en
motivasjon til videre satsning.
Begge seilerne har som mål
for 2016-sesongen å kvalifisere seg til Nordisk mesterskap i
Danmark. Juryen for Leif Hübert gavefond består av Anne
Cathrine Hübert og Thorstein
Hansen.
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