
 
 

 
STIFTELSEN  KVALVÅG  SEILSENTER 
 

    
  

ÅRSMELDING FOR 2021 
 
Stiftelsen Kvalvåg Seilsenter ble stiftet 25/4-1991 av Bergens Seilforening som enestifter.   
Grunnkapital på 100.000 kr. ble tatt av Carl Platous Ellingsens Minnefond som ble 
overført fra Bergens Seilforening til Stiftelsen. C.P.E.Minnefond skal ellers brukes til 
vedlikehold av Stiftelsen.Formålet til Stiftelsen er etter Vedtektene følgende: 
 
“Stiftelsens ideelle  formål er å fremme seilsporten i Hordaland,særlig gjennom            
vedlikehold og vern  av eiendommene g.nr.20,b.nr.1og g,nr.19,b.nr.15 Kvalvåg i 
Austevold komune(heretter kalt”Kvalvåg Seilsenter”). 
Kvalvåg Seilsenter skal være en miljøskapende uthavn for seilsporten,både for rekreasjon  
og for å fremme sportslige aktiviteter. 
Kvalvåg Seilsenter skal kunne inngå i forskning rettet mot miljøvern,idrett og 
kystkultur’’. 
   
Styret mener at Stiftelsens  eindom i  Kvalvåg  i Austevold  ikke forurenser eller på annen 
måte skader det ytre  miljø. 
Det ble avholdt et styremøte 17 juni, flere dugnader og flere innom jobbe turer. 
Stiftelsen har følgende arbeidsutvalg: Økonomi,Vedlikehold,Vertskap/ Hus, Havn, Sport 
og PR/Medlemsutvalg som hvert ledes av et styremedlem. 
 
Harald Vange  sluttet som styremedlem med ansvar for økonomi 31 august.Styret 
takker han for en meget god  innsatts i 25 år.Han ble tildelt,som den første,Kalvåg 
Seilsenter’s Hederspris.Knut Nitter Wie har velvillig tatt over som økonomiansvarlig. 
 
VEDLIKEHOLDSUTVALG 
Generelt vedlikehold  ble foretatt både inne og ute. 
Mange arbeidstimer av dugnadsgjengen ble igjen nedlagt i 2021.Det ble avholdt 7 
dugnader.Styret retter en stor takk til alle  medlemmene som har deltatt i dugnadene.  
 
Videre sponset Sparebanken Vest en varmepumpe til 23 000 NOK som ble installert i 
gangen.Ny vaskemaskin og komfyr med eget  avtrekk,også til 23 000 NOK, ble sponset 
av Bergen Kaffe Brenneri AS,ved seileren  Carl E Johannessen.Vi takker begge så meget 
for dette. 
 
 



VERTSKAP OG HUSUTVALG 
Huset har vært utleiet i 10 helger og to uker til BS medlemmer  og andre brukere,men i 
begrenset omfang p.g.a corna restriksjoner. 
 
 
  
 
 
HAVNEUTVALG 
 
Havneutvalget har arbeidet med å få kjøpt Kaien og Trelasten og sammen med mange BS 
medlemmer ble denne kjøpt for 1,5 millioner NOK.Stiftelsen kjøpte aksjer for 100 000 
NOK.Vi ble videre sponset av Lef Lind Pettersen familie i Guatemala  med 120 000 som 
ble øremerket til aksjekjøp samt 100 000 fra BS Minnefond for Jan Hjellestad,også 
øremerket kjøp av aksjer, som ble gjort.Stiftelsen har derfor nå en aksjepost på 320 000 
NOK ut av en total aksjekapital på 2,72 millioner NOK.Vi forventer et godt samarbeid 
med Kvalvåg Havn AS,som er navnet på det nye aksjeselskapet.Vi takker Guatemala 
Familien til Leif Lind Pettersen og Heidi Hjellestad og BS for denne sponsing til kjøp av 
aksjer i Kvalvåg Havn AS. 
 
 
PR OG MEDLEMSUTVALG 
Stiftelsen Kvalvåg Seilsenter’s venner hadde i 2021,5 bedriftsmedlemmer, som hver 
betaler 1000 kr ,8 familievenner, a 250kr  og 5 enkeltmedlemmer,a 150kr.Stedet blir 
brukt av ca 100 brukere hvert år,hvor av mange er  fra Bergens Seilforening.Vi takker 
alle som bidrar til Vennegruppen og  alle brukere og  anmoder at flere blir våre venner. 
 
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. 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. 
 
ØKONOMI 
Stiftelsens gikk med overskudd i 2021.Regnskapet ble revidert av Ultima Revisjon AS og 
videre drift ble anbefalt.Regnskapet er nå også blitt godkjent av Brønnøysund. 
 
Stiftelsens hovedutfordring innenfor økonomi er å få nok leieinntekter  og 
medlemsavgifter , slik at driften og vedlikehold kan sikkres på en god måte. 
 
Bergen 07.03.22 
 
Ola M.Johannessen,Bente Ellingsen Johannessen,Allis Matheson ,Terje Rasmussen 
Harald Vange (inntil 31 august),Knut Nitter Wie 
 
 



 
 
                      


