
 
 

 

STIFTELSEN  KVALVÅG  SEILSENTER 

 

ÅRSMELDING FOR 2022  

 

Stiftelsen Kvalvåg Seilsenter ble stiftet 25/4-1991 av Bergens Seilforening som enestifter.   

Carl Platous Ellingsens Minnefond(C.P.E.) ble overført fra Bergens Seilforening til 

Stiftelsen. C.P.E.Minnefond skal brukes til vedlikehold av Stiftelsen hus og eiendom i 

Kvalvågen 35 i Austevoll kommune. 

 

“Stiftelsens ideelle  formål er å fremme seilsporten i Hordaland,særlig gjennom 

vedlikehold og vern  av eiendommen i Kvalvåg i Austevold kommune.Kvalvåg Seilsenter 

skal være en miljøskapende uthavn for seilsporten,både for rekreasjon  og for å fremme 

sportslige aktiviteter,inkludert trenings samlinger for unge seilere.Kvalvåg Seilsenter skal 

også kunne inngå i forskning rettet mot miljøvern,idrett og kystkultur». 

 

Styret mener at Stiftelsens eiendom i Kvalvågen ikke forurenser eller på annen måte 

skader det ytre miljøet. 

 

Det ble avholdt 2 styremøter og 5 dugnader og flere andre arbeidsturer inkludert en 

familiedag med åpent hus.Stiftelsen har følgende arbeidsutvalg:Vedlikehold,Vertskap/ 

Hus, Havn, Sport,PR/Medlemsutvalg og Økonomi som hvert ledes av et 

styremedlem.Styret retter en stor takk til alle medlemmene som har deltatt i dugnadene.   

 

VEDLIKEHOLDSUTVALG 

Generelt vedlikehold  ble foretatt både inne og ute inkludert vasking ,skraping,grunning 

og maling av hovedhuset,det såkalte «Pettershuset» som er 200 år gammelt.Sparebanken 

Vest  sponset noe av malingen av huset med 26 000 NOK som totalt kostet 72 000 

NOK.Vi takker Sparebanken Vest så meget for denne sponsingen.Pettershuset er nå i 

meget god stand. 

 

VERTSKAP OG HUSUTVALG 

Huset har vært utleiet i 13 helger som er meget bra.I noen helger til seilere fra BS,til 

kajakk padlere,fiske og yoga grupper.Videre har det blitt benyttet av personer fra 

Kvalvåg Havn AS som drev med kai rehabiliteringen.Vi håprr at BS seilere vil benytte 

stedet mer,spesielt nå siden kaien er blitt satt i meget god stand men tilgang på vann og 

elektrisitet. 

    

HAVNEUTVALG 

Havnutvalget er meget fornøyet med at Kvalvåg Havn AS har renovert kaien som gir 

båtbrukere av Kvalvåg Seilsenter en sikkerhet til å bruke kaien i fremtiden,selvfølglig 



 

mot betaling.Medlemmer av Kvalvå Seilsenter deltok i en meget vellykket åpning av 

kaien den 27 august med flagg og musikk fra lokale beboere samt grilling.Kvalvåg 

Seilsenter har en betydlig aksjekpost  i Kvalvåg Havn AS hvor Bente E.Johannessen er 

vår representant.Videre har medlemmer av Kvalvåg Seilsenter  kjøpt flere av kai stenene 

hvorav en ble gitt som gave fra Petter Dahl.Stiftelsen ser frem til et godt og gjensidig 

samarbeid med Kvalvå Havn AS og BS. 

 

SPORTSUTVALG 

Forholdene er meget gode for å arrangere treningsleiere ved Seilsenteret og vi ønsker 

Optemister,joller og større båter velkommen til gunstige leiepriser.En treningsleier for BS 

yngre seilere er planlagt for 2023.Sportsutvalget  satte opp en vandrepremie,en modell av 

en av America Cup båtene,til første seilbåt ned til åpningsdagen for Kaien.Denne ble 

vunnet av Per Højgaard Nielsen fra BS. 

  

PR OG MEDLEMSUTVALG 

Kvalvåg Seilsenters venner hadde i 2022, 5 bedriftsmedlemmer  som hver betaler 1000 

NOK,8 familiemedlemmer som hver betaler 250 NOK og 5 enkeltmedlemmer som hver 

betaler 150 NOK.Stedet ble  brukt av ca 100 personer i 2022.Vi  takker alle som bidrar 

fra Venne gruppen. 

Informasjon om Kvalvåg Seilsenter (http://kvalvag-seilsenter.no) blir regelmessig 

oppdatert.Lenke til denne siden finnes også knyttet på www.bergens-

seilforening.no,https://seilmakeren.no med flere. Seilsenteret benytter også sosiale medier   

(https://www.facebook.com/KvalvaagSeilsenter-Vestland Fylke) 

Kvalvåg Seilsenter har fått betydelig oppmerksomhet gjennom direkte publisering til 

naturlige interessegrupper i Hordaland,og har på denne måten blitt bekjendtgjort for en 

større brukergruppe. Kombinert bruk av sosialemedia og hjemmeside vil bli 

videreutviklet. 

 

ØKONOMIUTVALG   

Stiftelsens inntekter i 2022 var 137 197 NOK og utgifter på 138 988 NOK som ga et lite 

underskudd på 1 693 NOK.Dette skyldes at malingen av Pettershuset ble belastet 

inntektene og ikke C.P.E.Minnefond for vedlikehold.Egenkapitalen er på 761 1887 NOK.   

Stiftelsen er  godkjendt i Frivillighetsregisteret ,noe som kvalifiserer til  utbetaling av 

momsrefusjon og penger fra Grasrotandelen til Norsk Tipping. 

Stiftelsens hovedutfordring innenfor økonomi er å få nok leieinntekter og 

medlemmer,slik at driften og vedlikehold kan sikkres på en god måte.Regnskapet ble 

revidert av Ultima Revisjon AS og videre drift ble anbefalt.Knut Nitter Wie er Stiftelsens 

forretningsfører. 

 

                                           Hjellestad 13 Mars 2022 

 

Ola M Johannessen           Knut Nitter Wie           Bente E.Johannessen       

 Styreleder                          Styremedlem                 Styremedlem 

 

 

                Terje Rasmussen                            Alison Matheson                   

                   Styremedlem                                  Styremedlem                       
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