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Innkalling til årsmøte 2020 
 

På grunn av koronasituasjonen og nasjonale og regionale føringer for smittevern må vi gjennomføre 

årets årsmøte digitalt, og med noe forskyvning på dato.  

Det innkalles til digitalt årsmøte i Trondhjems Seilforening onsdag 03.03.2020 kl. 18:00-20:00 

Link for oppkobling til møtet (via Teams i nettleser eller PC-program/app) finner dere her: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_MWQ4MWFhNzMtMGJmZi00N2I2LWE2MTItNTc1MjBiMGVjMzQ3%40thread.v2/0?

context=%7b%22Tid%22%3a%22d04499d5-2857-4e28-9177-

6e949859db83%22%2c%22Oid%22%3a%22b8681447-4bc3-4884-b3b8-bfbcb2d5a877%22%7d  

Dokumentasjon for årsmøtet 

Dokumenter for innkalling og underlag lastes ned digitalt via TSF nettsider. Disse legges ut senest en 

uke før møtet avholdes. Innmelding av saker må komme styret i hende senest 2 uker før årsmøtet.  

Stemmeberettigede 

Alle medlemmer som er fylt 15 år, har vært medlem i minst én måned og har sine økonomiske forhold i 

orden overfor foreningen er stemmeberettiget ved årsmøtet. 

 

På vegne av Styret i TSF, 

Hege Brende, Leder 

 
 

 

 
  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWQ4MWFhNzMtMGJmZi00N2I2LWE2MTItNTc1MjBiMGVjMzQ3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d04499d5-2857-4e28-9177-6e949859db83%22%2c%22Oid%22%3a%22b8681447-4bc3-4884-b3b8-bfbcb2d5a877%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWQ4MWFhNzMtMGJmZi00N2I2LWE2MTItNTc1MjBiMGVjMzQ3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d04499d5-2857-4e28-9177-6e949859db83%22%2c%22Oid%22%3a%22b8681447-4bc3-4884-b3b8-bfbcb2d5a877%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWQ4MWFhNzMtMGJmZi00N2I2LWE2MTItNTc1MjBiMGVjMzQ3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d04499d5-2857-4e28-9177-6e949859db83%22%2c%22Oid%22%3a%22b8681447-4bc3-4884-b3b8-bfbcb2d5a877%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWQ4MWFhNzMtMGJmZi00N2I2LWE2MTItNTc1MjBiMGVjMzQ3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d04499d5-2857-4e28-9177-6e949859db83%22%2c%22Oid%22%3a%22b8681447-4bc3-4884-b3b8-bfbcb2d5a877%22%7d
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Styrets forslag til saksliste og dagsorden 
 

Leder ønsker fremmøtte medlemmer velkommen 

Saksliste: 

Sak 1: Godkjenning av stemmeberettigede 

Sak 2: Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden 

Sak 3: Valg av ordstyrer, referent og to medlemmer til å undertegne protokollen 

Sak 4: Behandle TSFs årsmelding for 125 driftsår, herunder årsmeldinger: 

4.1 Årsmelding fra styret 

4.2 Komiteenes årsmeldinger 

4.3 Årsmelding fra aksjeselskapene: Skansen AS og TSF Havn AS 

Sak 5: Behandling av TSFs regnskap i revidert stand 

Sak 6: Behandling av forslag og saker 

Sak 7: Fastsetting av medlemskontingent og havneavgift 

Sak 8: Vedtak om TSFs budsjett for 126. driftsår, sesongen 2021 

Sak 9: Behandling av TSFs organisasjonsplan 

Sak 10: Valg 

Avslutning 

Undertegning av protokollen 
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Sak 1: Godkjenning av de stemmeberettigede 
 

Sak 2: Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden 
 

Sak 3: Valg av ordstyrer, referent og to medlemmer til å undertegne protokollen  
 

Styrets forslag: 

Ordstyrer: Bård Fjeldaas 

Referent: Linn Emelie Schaffer 

 

Forslag om to medlemmer til å undertegne protokollen vil bli fremmet på møtet. 
 

 

Sak 4: Behandle TSFs årsmelding for 125. driftsår 
- herunder komiteenes og aksjeselskapenes årsmeldinger 

 

Årsmelding fra styret 
Se Vedlegg 1: Rapport fra kontrollkomiteen 
 

TSFs styre har i foreningens 125. driftsår bestått av: 

 

Leder:      Hege Brende 

Nestleder:     Christian Jahn  

Styremedlem Medlemsansvarlig:  Mauritz Talseth  

Styremedlem Aktiviteter:   Inge Hassel 

Styremedlem Eiendom:  Henrik Larsen 

Kasserer:     Mario Ditarando 

Styremedlem Styreprosjekter:  Linn Emelie Schäffer 

Vara:      Marta Lall 

 

Styremøter 

Det ble totalt avholdt 14 styremøter i styreperioden februar 2020 til mars 2021, inkl. 2 ekstraordinære 

møter ifm. koronaberedskap: 

9. mars, 20. mars (ekstraordinært møte), 6. april (ekstraordinært møte), 22. april, 19. mai, 25. juni, 13. 

august, 14. september, 22. oktober, 12. november, 10. desember, 21. januar og 3. februar, 17. februar. 

På grunn av smittevernhensyn har møtene med noen få unntak vært gjennomført digitalt.   

 

Det ble gjennomført dialogmøte med komiteledere 9. mars og 14. september.  

Det har også vært jevnlig kommunikasjon på epost og telefon i forbindelse med enkeltsaker. 

 

Styret har i løpet av perioden behandlet og fulgt opp flere saker, blant annet: 

• Kjøp og innfasing av ny RIB til bruk for regatta og følgebåt for jolleseiling. 

• Diverse arbeid ifm. med innfasing av ny regattabåt 

• Søknader på koronakompensasjon 

• Søknad på annen støtte 
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• Søknad på tippemidler 

• Koronaberedskap 

Øvrig aktivitet som styret har vært involvert i knyttet til aktiviteter, drift og vedlikehold presenteres i 

årsmeldingene fra komiteene og ansvarsområdene.  

 

Styret vil takke for flott innsats fra alle med verv og roller i 2020. Det har vært et helt spesielt år med 

koronasituasjonen. Hele verden har vært sterkt preget, og for TSF sin del har dette medført svært lav 

aktivitet, reduserte inntekter og få medlemstilbud. I jubileumsåret for foreningen har dette vært ekstra 

sårt, men vi har opplevd en fantastisk holdning hos alle våre medlemmer, der det har vært stor 

forståelse for stengt klubbhus og hytte, avlysning av aktiviteter og stadig nye smitterestriksjoner. 

Jubileet har måtte satt på vent, men vi håper å komme sterkere tilbake i inneværende driftsår. 

 

Koronasituasjone til tross: jollesjef Anne Sliper Midling har greid å levere et godt seilsporttilbud til 

barn og ungdom, og hun har fått på plass en fin ressursgjeng rundt seg slik at aktiviteter for våre 

yndgre rekrutter har vært opprettholdt gjennom året.  

I årsmeldingene fra komiteene vil dere kunne lese mer om både dette, og øvrige oppgaver vi har 

syslet med i koronaåret.  

 

Styret takker alle som bidrar med tid, engasjement og støtte til foreningen! Som styreleder er det en 

stor glede å se at vi har kommet oss trygt gjennom et særdeles spesielt år – der både helse, økonomi 

og drift har vært usikker. TUSEN TAKK!  

 

Hege Brende 

Styrets Leder 

Trondheim 12. februar 2020 
 

 

  Foto: Webkamera Skansen. Redigert av Knut Grøseth 
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Komiteenes årsmeldinger 

Administrasjon og medlemsservice 

 

Antall medlemmer har i koronaåret 2020 holdt seg stabilt, tross mindre aktivitet. Dette er først og 

fremst takket være god rekruttering gjennom jolle-gruppen og yngling-gruppen, men det har også 

vært godt tilsig av voksne medlemmer som muligens kommer av påtvunget norgesferie. Ved utgangen 

av 2020 har TSF om lag 580 medlemmer.  

 

Grunnet utfordring med etter-fakturering av nye medlemmer og manglende innbetaling av 

medlemskontingent, ble det mot slutten av året gjennomført en ringerunde til flere medlemmer for å 

minne om innbetaling og beklage sen fakturering. Resultatet av dette ble svært få ubetalte 

kontingenter og en mulighet for å snakke med flere av medlemmene i foreningen. Dette var en 

hyggelig oppgave da vi har en medlemsmasse som er glade i og bryr seg om foreningen. Det gav også 

et godt innblikk i hvor vi kan bli bedre mtp. medlemsoppfølging.  

Noen av tilbakemeldingene var: 

• Faktura på mail er lett å glemme. TSF er oppfordret til å undersøke om 

medlemsadministrasjonen i NIF tillater løsninger som for eksempel Vipps. 

• Nye medlemmer savner informasjon ved innmeldelse. Praktisk informasjon som hjemmeside, 

facebook side, kontortid, hvor og når er det mer aktivitet i klubben, osv.  

• Organiserte aktiviteter/treninger (spesielt Anne Sliper Midling og gjengen hennes på 

Jollegruppa) og servicen fra Arve Flatås får mye skryt! 

 

I 2020 ble det opprettet en ny stilling i styret som medlemsansvarlig. Denne stillingen ble ikke fullt 

utnyttet i 2020, bl.a. grunnet lav aktivitet og koronasituasjonen. Arbeidet med medlemsadministrasjon 

er begrenset og hører naturlig under kasserer, og stillingen som medlemsansvarlig virker noe 

unødvendig. Det bør heller dannes grupper som f.eks. kan hjelpe med å lage skriv til nye medlemmer. 

Revidering av rolle fremmes på årsmøtet for godkjenning. 

 

Hans Kirchner har fortsatt sitt gode arbeid med å oppgradere TSF hjemmesider og følge opp 

nyhetsbrev og nyhetssaker. Parallelt legger vi også ut informasjon til medlemmer og omverden via 

våre Facebook-sider.  

 

Mauritz Talseth 

Medlemsansvarlig  
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Avdeling Aktiviteter (Inge Hassel) 
Avdeling aktivitet består av: Regattakomiteen, Jollegruppa og Tur og Hav.  

Viser til komiteenes egne årsmeldinger. Turkomiteen er fortsatt en relativt uformell, men 

velfungerende organisasjon. 

 

 

Årsmelding 2020, Jollegruppa  

 

Korona til tross, Jollegruppa har hatt en aktiv sesong med 

stabile treningsgrupper og godt oppmøte.  

 

Totalt har cirka 60 stykker trent med Jollegruppa hver 

uke. Til tross for et annerledes år på alle måter, har vi 

klart å gjennomføre ukentlige treninger, seilcamp og et 

kretsmesterskap. På grunn av pandemien ble 

seilcampen gjennomført på Skansen fremfor på Tautra. 

På grunn av pandemien har vi ikke gjennomført 

nybegynnerkurs. NM for Yngling ble også avlyst.  

 

Vi har nå en stor gruppe som seiler med RS Feva fordi 

mange av barna har vokst ut av optimisten, og gått videre. 

Rekrutteringen til optimist har samtidig vært god. Nytt av 

året er at vi har deltatt på onsdagsregatta med to båter, 

Trouble og Frigg. Dette har vært et populært tilbud som vi 

ønsker å fortsette med.  

 

Vi har også hatt et eget jenteprosjekt med bruk av RS Feva. 

Her har en trener seilt sammen med to til tre jenter. Dette 

har fungert godt, og er noe vi ønsker å utvikle videre.  

 

Det har vært mye god stemning på treningene, blant annet fordi vi nå har tre stabile og trygge 

følgebåter. Tusen takk for det!  

 

Vi har i 2020 gjennomført følgende ukentlig aktivitet:  

 

Mandager 

Brettseilere, 11 stykker   

Yngling (på grunn av pandemien ble det langt færre treningsøkter for denne gruppa)  

 

Tirsdager, RS Feva og optimist 

20 plasser  

 

Onsdager 

Deltakelse med to båter, Trouble og Frigg. 7 plasser.  

 

Torsdager, RS Feva og optimist  

20 plasser  

 

Foto: Jollegruppa / Anne Sliper Midling 
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Hovedtrenere i 2020 har vært Martine Elisabeth Kjøge. Materialansvarlige har vært Kristine Brobakke 

og Hans Christian Juul. Kaptein for Yngling-gruppa har vært Rimmert Cage. Kaptein for brettseilerne 

har vært Linda Keiseraas. Hovedtrener for seilcampen var Charlotte Kvande Hay.  

 

På vegne av Jollegruppa, 

Anne Sliper Midling, Jollesjef 

 

Årsmelding 2020, Regattakomiteen (Knut Osen) 

 

Regattasesongen fikk en ny vri, som så mye annet i 

2020. 

Vi startet sesongen med avlysning av vårens 

treningssamling, helgeregattaer og onsdagsserie. 

Regattakomiteen forsøkte seg derfor på en virtuell 

onsdagsserie, i spillet Virtual Regatta. Det var totalt 22 

deltagere og til sammen 18 race, fordelt på 6 kvelder. 

Gratulerer til Boaty McBoatface, Vilja og Sjamanen som 

tok pallplassene! 

 

Da samfunnet endelig åpnet litt opp igjen ble det 

arrangert 3 race onsdag 17. juni og Sommerdistansen 

påfølgende lørdag. Regattakomiteen synes det var 

morsomt å se nye båter og nye lag på linja! Gratulerer 

til Shadowfax, Simsarabim og Litj-Leda som ble topp 3 

på onsdagen og til Shadowfax som tok hjem seieren i 

Sommerdistansen!  

 

Etter sommerferien ble det arrangert onsdagsserie, for 

husstandslag eller lag med maks 3 personer. Igjen var 

det mange nye lag og båter på linja og det ble 

arrangert 8 race i løpet av høsten for NOR-Rating, 

Yngling og J80. Gratulerer til Shadowfax, Sidney again 

og Big Brother for seier i hver sin klasse! 

 

Sommervalsen, 28.august, ble en tålmodighetsprøve for deltagerne. Av 6 startende båter var det kun 1 

som til slutt gikk i mål på avkortet løp. Grattis til Shadowfax for seier! 

 

Sesongens siste distanseregatta, Høstpokalen, gikk av stabelen 3. oktober. 7 båter stilte til start i sol, 

men varierende vindforhold. Hera vant foran Shadowfax og Bitches Brew, gratulerer! 

 

Regattakomiteen ser fram til en ny og forhåpentligvis mer normal regattasesong! 

 

På vegne av regattakomiteen, 

Knut Osen, avtroppende regattasjef 
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Avdeling Eiendom (Henrik Larsen) 

Årsmelding 2020, Klubbhuset (Kristin Ytreland) 
  

I 2019 har klubbhuset hatt følgende komite: 

• Hege Johannessen 

• Ingun Pettersen  

• Vilde Larsen 

• Kristin Ytreland (Hussjef) 

• Vegard Kristensen (Utleiesjef) 
  

Det har vært ett spesielt år for huskomiteen og klubbhuset. Koronarestreksjoner og usikkerhet rundt 

inntektene til huset har gjort at mye av aktiviteten og det planlagte vedlikeholdet ble utsatt.  
  

Stor aktivitet i jollegruppa har heldigvis bidratt til litt liv på klubbhuset i en spesiell sesong.  
  

På vegne av huskomiteen, 

Kristin Ytreland 

Hussjef 
 

 

 

Årsmelding 2020, Hytta – Cuba (Rose Solberg, Henrik Larsen)  
  
Sesongen startet med at vårdugnaden ble gjennomført. Denne er et viktig tiltak for å få hytta klar for ny 

sesong og for gjennomføring av nødvendig vedlikehold.   
  
Hovedfokus på dugnaden i år var male Terna og huset. Tidligere i sesongen ble 2 stk. vinduer på hytta 

byttet ut.   
  
Nytt av året er geitene som har dukket opp på området. Geitene har jobbet hardt  gjennom sesongen, 

og har bidratt til å fjerne mye gjengrodd vegetasjon samtidig som de har vært ett hyggelig innslag for 

barn og unge.   
  
Hyttekomiteen og styret har gjennom sesongen mottatt nabovarsel på etablering av ny brygge 

Nord/Øst for langgansbrygga. Her har seilforeningen varslet sine synspunkter, og prosjektet er 

stoppet. Men det kan se ut som det kan bli etabler ett anlegg ved eksisterende fergekai, en plassering 

som i mindre grad vil påvirke oss.   
  
I mangel på brygge til i landsetting av pilgrimer har styret akseptert at en såkalt pilgrimsbåt slipper av 

folk på vår brygge i ukedagene dersom brygga er ledig. Dette er en midlertidig avtale i samråd med 

fylkeskommunen.  
  
På vegne av Hyttekomiteen,  

Rose Solberg & Henrik Larsen 
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  Foto: Annette Haugsdal og 

Erik Christensen 
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Årsmelding 2020, Havn (Rolf Øystein Sagmo, Arve Flatås) 

 

Strømlekkasjer i havna – Utbedringer med hensyn til elektrisitet 

I året som har gått har vi hatt fokus på strømlekkasjer i havna og nødvendige utbedringer med hensyn 

til elektrisitet. Det som er avdekket er: 

- Overmalte fotoceller for utelys i kanalhavna slik at utelyset var innkoblet hele tiden. 

- Strømuttak på vestre side av bølgedemper samt dieselanlegg gikk over TSF’s måler. 

- Strømforsyning til Redningsselskapets brygge gikk over TSF’s måler. 

- Defekte målere i stømsøyler. 

- Varmgang i 400A hovedbryter i skap for strømforsyning i havna på Skansen. 

- Alle utelys i havna er kontrollert, lysrør og lyspærer byttet, fotoceller og reaktorer reparert. 

 

Storm 13.04.2020 (2. påskedag) 

Sterk vind fra nordvest og tung sjø i Ila-bassenget natt til 2. påskedag og utover dagen førte til flere 

skader på havneanlegget og båter. Skadene på havneanlegget besto i hovedsak av knekte 

fenderplank, slitebord, fortøyningsbøyler og baugfendere på brygge C, D og E. På brygge E 

(bølgedemperen) sank to utriggere. Brygge B fikk skade på begge strømforsyningskablene i enden av 

brygga. Det hadde sammenheng med slitt forankring av brygga i lengderetningen. Båtene fikk skader 

i baugen. Skadene skyldtes i hovedsak at båtene hadde for slakke spring slik at baugen gikk inn i 

fenderplanken på brygga. Skadeomfanget på bryggeanlegget beløp seg på ca 125.000kr hvorav ca 

halvparten ble dekket av forsikring. 

 

Båthavari i kanalhavna 

En båt sank i kanalhavna sommeren 2020. 

 

Reforankring av bryggene B og C 

4.-6. september ble bryggene B og C reforankret av 

Marina Solutions. Det var på høy tid da gammel kjetting 

stedvis var veldig korrodert og B-brygga hadde mistet 

sin forankring i lengderetningen. Alle kjettingene på 

bryggene B og C er byttet, gammel kjetting hadde 

dimensjon 18mm og ny kjetting har dimensjon 25mm. 

Bryggene D og E(bølgedemperen) ble reforankret 

forrige år og året før det. Bryggene skal nå ligge trygt i 

flere år framover. 

 

Vurdering av strømsøylenes tilstand. 

- Strømsøylenes ytre er i forskjellig forfatning. Noen søyler har brekkasjer på sidedeksel. Noen 

søyler har brekkasjer på toppdeksel og som gjør at vann trenger inn og ned i søylen i regnvær. 

- Strømmålerne er av mekanisk type som roterer. Det er vanskelig å vurdere nøyaktigheten på 

disse målerne da drivverket har stått i et korrosivt miljø i over 20 år. Målere som har stanset er 

byttet ut med midlertidige elektroniske målere. Det er også funnet målere med kortslutning slik 

at kurssikringen ryker. Måleravlesning er vanskelig på grunn av at ”sjåglassene” på søylene er 

matte. 

- Hver strømsøyle har fire stikkontakter, hver på 16A kurs. De fire kursene har felles 

jordfeilbryter. Hvis en tilkobling har jordfeil, blir også de tre andre kursene strømløs da de går 

over samme jordfeilbryter. Det kan være kritisk, spesielt hvis frostsikring av båtene er 

avhengig av strømtilførsel. 

Illustrasjon: Trafikk ifm. ny forankring av 

utrigger B og C (Knut Grøseth) 
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- Vannuttak på strømsøylene vurderes uhensiktsmessig både i kombinasjon strøm og vann, samt 

at vannet må stenges og kraner demonteres ved vedlikehold av strømsøylen. 

Konklusjon: Vi har startet sondering av nye typer strømsøyler som kan erstatte de gamle. 

 

Magnetlås med kortleser i Kanalhavna brygge F 

Sylinderlås i porten i Kanalhavna brygge F er fjernet og erstattet med magnetlås med kortleser. Det er i 

tillegg montert dørpumpe slik at døra går i lås av seg selv. 

 

Is i Skansenhavna 

På grunn av langvarig kulde i vinter har det lagt seg is i havna på Skansen. Ispropellen ”Arild”, 

kostruksjon etter Arild Helgesen, er sjøsatt for å holde det isfritt i havna. 

 

Nye fortøyningsbøyer på Tautra 

Fortøyningsbøyene, ikke forankringen, er i dårlig forfatning, og det er planer om å bytte bøyene i 

2021. 

 

Klistremerker med opplysninger om å vippse bøyeavgift for ikkemedlemmer skal klebes  på bøyene. 

Det er også ideer om å klistre på reflekstape for lettere å få øye på bøyene i mørket. 

 

Landgangen på Tautra 

Presenningen som er trukket under landgangen for å hindre at fugleunger blir fanget innunder 

landgangen, har løsnet noen steder. Vi ser på en ny innfestingsmetode for å sikre at presenningen 

holdes bedre på plass. 

 

Til slutt noen klare retningslinjer for båter i havna: 

Strømtilkobling i havna 

- Strømtilkobling i havna skal utføres med kabel i hel lengde fra strømsøylen til båtens 

landstrøminnta. Kabel må ikke ligge i vannet. 

- Kabelen skal være av godkjent type for utvendig bruk og ha minimum tverrsnitt på 2,5mm2.  

- Støpselet skal være av låsbar type, fåes ved henvendelse på kontoret på klubbhuset på 

onsdager.  

- Støpselet skal låses med hengelås til kontakten på strømsøylen. 

- Kontakten på strømsøylen skal låses med hengelås når den ikke er i bruk. 

Referanse, NEK 400-7-709 Marinaer, havner og lignende områder 

 

Fortøyning 

Det er mange båter som har god fortøyning. Men det er også en del båter som har for dårlig 

fortøyning. Med stormen 2. påskedag friskt i minne, ligger disse båtene med fare for å påføre skade 

både på båt og havneanlegg. Båten skal fortøyes på begge sider med forfortøyning, spring framover, 

spring bakover og akterfortøyning. Det blir minst åtte fortøyninger som skal ha tilstrekkelig dimensjon 

og alle skal ha gummidemper.  Båten må ha stor nok avstand mellom båt og brygge for at båten ikke 

skal gå i brygga ved sjøgang. På foreningens hjemmeside ligger det en veileder om hvordan 

fortøyning skal utføres. Skulle det fremdeles være tvil, er det bare å søke råd på klubbkontoret på 

Skansen på onsdager. 

 

På vegne av Havn, 

Rolf Sagmo 

Havnesjef 
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Årsmelding fra aksjeselskapene 

Årsmelding 2020 for TSF Havn AS 
Følgende områder er jobbet med i perioden. 

 

Strømlekkasjer i havna – Utbedringer med hensyn til elektrisitet 

I året som har gått har vi hatt fokus på strømlekkasjer i havna og nødvendige utbedringer med hensyn 

til elektrisitet. Det som er avdekket er: 

- Overmalte fotoceller for utelys i kanalhavna slik at utelyset var innkoblet hele tiden. 

- Strømuttak på vestre side av bølgedemper samt dieselanlegg gikk over TSF’s måler. 

- Strømforsyning til Redningsselskapets brygge gikk over TSF’s måler. 

- Defekte målere i stømsøyler. 

- Varmgang i 400A hovedbryter i skap for strømforsyning i havna på Skansen. 

- Alle utelys i havna er kontrollert, lysrør og lyspærer byttet, fotoceller og reaktorer reparert. 

 

Storm 13.04.2020 (2. påskedag) 

Sterk vind fra nordvest og tung sjø i Ila-bassenget natt til 2. påskedag og utover dagen førte til flere 

skader på havneanlegget og båter. Skadene på havneanlegget besto i hovedsak av knekte 

fenderplank, slitebord, fortøyningsbøyler og baugfendere på brygge C, D og E. PÅ brygge E 

(bølgedemperen) sank to utriggere. Brygge B fikk skade på begge strømforsyningskablene i enden av 

brygga. Det hadde sammenheng med slitt forankring av brygga i lengderetningen. Båtene fikk skader 

i baugen. Skadene skyldtes i hovedsak at båtene hadde for slakke spring slik at baugen gikk inn i 

fenderplanken på brygga. Skadeomfanget på bryggeanlegget beløp seg på ca. 125.000 kr hvorav ca. 

halvparten ble dekket av forsikring. 

 

Arbeidsbåt (Buster) 

Arbeidsbåt (Buster) er nå overtatt av TSF Havn AS, båten har fått automatisk lensing og batterilading 

slik at båten holder seg tørr til enhver tid. 

 

Reforankring av bryggene B og C 

4.-6. september ble bryggene B og C reforankret av Marina Solutions. Det var på høy tid da gammel 

kjetting stedvis var veldig korrodert, og B-brygga hadde mistet sin forankring i lengderetningen. Alle 

kjettingene på bryggene B og C er byttet, gammel kjetting hadde dimensjon 18 mm og ny kjetting har 

dimensjon 25 mm. Bryggene D og E(bølgedemperen) ble reforankret forrige år og året før det. 

Bryggene skal nå ligge trygt i flere år framover. 

 

Vurdering av strømsøylenes tilstand. 

- Strømsøylenes ytre er i forskjellig forfatning. Noen søyler har brekkasjer på sidedeksel. Noen 

søyler har brekkasjer på toppdeksel og som gjør at vann trenger inn og ned i søylen i regnvær. 

- Strømmålerne er av mekanisk type som roterer. Det er vanskelig å vurdere nøyaktigheten på 

disse målerne da drivverket har stått i et korrosivt miljø i over 20 år. Målere som har stanset er 

byttet ut med midlertidige elektroniske målere. Det er også funnet målere med kortslutning slik 

at kurssikringen ryker. Måleravlesning er vanskelig på grunn av at ”sjåglassene” på søylene er 

matte. 

- Hver strømsøyle har fire stikkontakter, hver på 16A kurs. De fire kursene har felles 

jordfeilbryter. Hvis en tilkobling har jordfeil, blir også de tre andre kursene strømløse da de går 

over samme jordfeilbryter. Det kan være kritisk, spesielt hvis frostsikring av båtene er 

avhengig av strømtilførsel. 
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- Vannuttak på strømsøylene vurderes uhensiktsmessig både i kombinasjon strøm og vann, samt 

at vannet må stenges og kraner demonteres ved vedlikehold av strømsøylen. 

Konklusjon:  

Vi har startet sondering av nye typer strømsøyler som kan erstatte de gamle. 

 

Magnetlås med kortleser i Kanalhavna brygge F 

Sylinderlås i porten i Kanalhavna brygge F er fjernet og erstattet med magnetlås med kortleser. Det er i 

tillegg montert dørpumpe slik at døra går i lås av seg selv.  

 

Is i Skansenhavna 

På grunn av langvarig kulde i vinter har det lagt seg is i havna på Skansen. Ispropellen ”Arild”, 

kostruksjon etter Arild Helgesen, er sjøsatt for å holde det isfritt i havna. 

 

Rolf Sagmo 

Daglig leder 

TSF Havn AS 

 

 

  
Foto: Erik Christensen 
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Årsmelding 2020 for Skansen AS 
 

Styret i Skansen AS har avholdt 4 styremøter i året og i tillegg har det vært telefonmøter ved behov. 

Generalforsamlingen ble avholdt den 15.06. 2020. Samarbeidet med leietaker fungerer godt. Leien er 

betalt ved forfall, etter avtale.  

 

Leietaker har selv tatt en lett renovasjon av både toaletter og interiør i løpet av året. 

Etter en vurdering av taket i 2016 ble det estimert at det bør tekkes innen 3-5 år. behovet vurderes 

fortløpende på bakgrunn av årlig kontroll. 

 

Utvidelse av uteområdet ble arrangert i 2020 etter initiativ fra leietager, ekstra leiekostnad på areal er 

ivaretatt via tilleggsavtale, 

Leietager ønsker innglassing av terrassens SØ del. Kostnaden er budsjettert til Kr 500.000 som 

finansieres med låneopptak. Prosjektet foreslåes gjennomført ila 2021 etter tilleggsavtale om økning av 

leieprisen. Leieavtalen med Lille Skansen AS utgår 31.12.2022 og styret vil starte reforhandlinger ila 

2021, leietaker har bekreftet at han ønsker å forlenge avtalen. 

Likviditeten i selskapet er meget bra. 

 

Lille Skansen er en populær møteplass i sommerhalvåret både for turister og lokale besøkende. På 

tross av Covid-19 klarte restauranten i 2020 og oppnå en grei omsetning, både leietaker og styret ser 

med optimisme på utviklingen også for det nye året.  

 

Regnskapet for 2020 vil gi et overskudd på kr 48 500,- før skatt. Det er foretatt avskrivninger med kr. 

150 000,- på huset. Regnskapet er ikke ferdig revidert men ingen store endringer er forventet. 

 

Regnskap og administrasjon utføres av Gun Helena Svendsen, det betales ikke for denne tjenesten. 

 

Styret har i året bestått av:  

Tone Anthonsen, leder (valgt i 2019 for 2 år)  Nyvalg     

Paal Haug Jenssen  (valgt i 2019 for 2 år) Nyvalg 

Johan Brobakke  (valgt i 2020 for 2 år) 1 år igjen 

Gun H. Svendsen  (valgt i 2019 for 2 år) Nyvalg 

Henrik Larsen   (valgt i 2020 for 2 år) 1 år igjen 

 

 

Vi ønsker medlemmene i Trondhjems Seilforening et Godt Nytt År! 

 

Styret i Skansen AS 

Tone Anthonsen 

Styreleder  
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Sak 5: Behandling av TSFs regnskap i revidert stand 
FORSLAGSSTILLER: STYRET I TSF 

Se Vedlegg 2: TSF regnskap 2020, inkl. revisjonsrapport 

 

Forslag til vedtak: 

TSFs årsmøte godkjenner TSFs regnskap for 125. driftsår, sesongen 2020, som fremlagt. 
 

 

Sak 6: Behandling av forslag og saker 

6.1 Orienteringssaker 

6.1.1 Status på eiendomssaker Tautra 

6.1.2 Forvaltning av havneplasser 
 Se Vedlegg 3 

6.1.3 Utsatt Jubileum 
 

6.2 Saker til vedtak 

6.2.1 Ombygging av klubbhus 
FORSLAGSSTILLER: STYRET I TSF 

Se Vedlegg 4: Utkast til finansieringsplan 
 

Styret har ila. 2020 tatt initiativ til å se på muligheter for ombygging/utbygging av klubbhuset 

på Skansen. Målet er å få realisert et prosjekt med vesentlig støtte fra tippemidler. Konkret 

søknad på dette er derfor utredet og oversendt. Ved en mulig bevilgning ønsker styret en 

godkjenning av finansieringsplan for utbygging fra årsmøtet. Flere detaljer rundt prosjektet 

presenteres i møtet og utkast til finansieringsplan sees i vedlegg 3.  

 

Forslag til vedtak:  

Årsmøtet godkjenner finansieringsplan slik den ble fremmet som underlag til saken. 

 

 

Sak 7: Fastsetting av medlemskontingent og havneavgift 
FORSLAGSSTILLER: STYRET I TSF 

 

Forslag til vedtak: 

Årsmøtet vedtar at medlemsavgiften for 2021 indeksreguleres og fastsettes til: 

Hovedmedlem:    kr. 930,- (905,-) 

Familiemedlem:    kr. 565,- (550,-) 

Juniormedlem t.o.m  året de fyler 25år: kr. 410,- (400,-) 

Seniormedlem f.o.m året de fyller 70år kr. 410.- (400,-) 

Utenbysmedlem    kr. 410,- (400,-) 
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Havneavgift 

Bøyeavgift på kr. 200,- som er innført for å dekke kostnadene til vedlikehold av bøyehavnen på Tautra 

er inkludert i leien.  

 

Forslag til vedtak: 

Årsmøtet vedtar at havneavgiften for 2020 indeksreguleres og fastsettes til: 

Kategori 1: kr. 5 760,- (5 620,-) 

Kategori 2: kr. 5 785,- (5 620,-) 

Kategori 3: kr. 6 090,- (5 940,-) 

Kategori 4: kr. 6 460,- (6 300,-)  

Kategori 5: kr. 7 010,- (6 840,-) 

 

 

Sak 8: Vedtak om TSFs budsjett for 126. driftsår, sesongen 2021 
FORSLAGSSTILLER: STYRET I TSF 

Se Vedlegg 5: TSF Budsjett 2021 

 

Forslag til vedtak: 

TSFs årsmøte godkjenner TSFs budsjett for 126. driftsår, sesongen 2021, som fremlagt. 

 

 

Sak 9: Behandling av TSFs organisasjonsplan 
FORSLAGSSTILLER: STYRET I TSF 
 

Styret forslår endringer i styrets sammensetning: 
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- Styremedlem Styreprosjekter tas ut 

- Styremedlem Medlemsansvarlig tas ut og oppgaver knyttet til inndriving av kontingenter 

legges til Kasserer.  

 

Forslag til vedtak: 

Årsmøtet vedtar TSF styrets fremlagte forslag til organisasjonsmodell. 
 

 

Sak 10: Valg 
 

Valgkomiteen har bestått av følgende medlemmer: 

Sigve Kjelstrup (Leder) 

Mikael Viggen 

Morten Nordanger 

Innstilling fra valgkomitéen til TSFs årsmøte 3. mars 2021 
 

Styret 

- Leder: Hege Brende (gjenvalgt) 

- Nestleder: Christian Jahn (gjenvalgt) 

- Kasserer: Mario Ditaranto (nyvalg) 

- Styremedlem Eiendom: Henrik Larsen (gjenvalg) 

- Styremedlem aktiviteter: Mauritz Talseth (nyvalg) 

- Vara: TBC 

 

Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd TSF har representasjonsrett (i realiteten 

seiltinget og kretstinget). Dette er styrets leder med delegasjonsrett. Representasjon blir tatt opp som 

styresaker for å bestemme hvem som deltar ved ting og møter.  

 

Årets TSF-delegat på Seiltinget: Mauritz Talseth. Årets Seilting gjennomføres digitalt. 

Presentasjon av komitéledere for sesongen 2021 

Jollesjef: Anne Sliper Midling 

Regattasjef: Andreas Forsnes Jahn 

Hyttesjef: Rose Solberg  

Hussjef: Vil bli bekreftet (Kristin Ytreland er fungerende inntil ny person er på plass) 

Havnesjef: Rolf Øystein Sagmo 

Nettredaktør: Hans Kirchner 

 

Revisorer  

Eivind Wahl (gjenvalg) 

Gorm Sølve Gaare Lyng (gjenvalg) 

 

Kontrollkomite 

Einar Sveian (gjenvalg) 

Dariusz Fathi (gjenvalg) 

Else Marie Østlund (gjenvalg) 
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Innstilling til valgkomite for 2020 fra TSF styret 
Sigve Kjelstrup (Leder) 

Mikael Viggen 

Morten Nordanger 

 

Avslutning og signering av protokoll 
 

 

Takk for møtet og for et spesielt driftsår under full koronaberedskap! 

 

For styret i Trondhjems-seilforening, 

Hege Brende, Leder  

 

 

 
Foto: Erik Christensen  
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Vedlegg 1: Rapport fra Kontrollkomiteen 
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Vedlegg 2: Revisjonsberetning, TSF regnskap, samt noter til regnskap 2019 
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Vedlegg 3: Forvaltning av havneplasser 
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Vedlegg 4: Utbygging av klubbhus - finansieringsplan 
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Vedlegg 5: TSF budsjett for 126. driftsår, sesongen 2021 
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