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1. Styrets sammensetning 
 

 
 
 
 
Torbjørn Almeland (leder) 
Anders Murman Holm   (nestleder) 
Asgeir Storesund Nilsen (kasserer) 
Ole Peder Bjørnsom (leder i Havnekomiteen) 
Ole Johan Kvan (leder i Regattakomiteen) 
Henrik Gautneb  (leder i Juniorgruppa) 
 
Andre sentrale tillitsvalgte har vært: 
  

Havnekomite  
Leder Ole Peder Bjørnsom 
Medlem Jesper Aude Jensen 
Medlem Håkon Jensen 
Medlem Brede Verket 
Medlem Hein Linquist 
Medlem Asbjørn Røiseland 
Medlem Christian Johnsrud Madsen 
  
Regattakomite  
Leder Ole Johan Kvan 
Medlem Pål Brudevoll 
Medlem Terje Helleve 
Medlem Øyvind Jelstad 
Medlem Svein Weum 
  
TIK/Juniorkomite  
Leder Henrik Gautneb 
Medlem Pål Brudevoll 
Medlem Gry Brudevoll 
Medlem Fracis Gautneb 
Medlem Øyvind Lybæk Hansen 
Medlem Ellinor Johanne Stendal 
  
Kontrollkomite  
Leder Raymond Dalen 
Medlem Carl Erik Utengen 
Vara Trond Evju  
  
Turskipper /Leder Per Arvid Hennum 
Turskipper Per Øyvind Grette 
Bevertning Solum Bente Avdal 
  
  
Plassjef  
Solum Ole Peder Bjørnsom 
Rødtangen Øyvind L Hansen 
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For øvrige tillitsvalgte, vises til beretning fra hver komite. 

 
2. Medlemstall 

Foreningen har pr 31.12.2022 311 (313-292) medlemmer. 2021-
2022 tall i parentes. 
 

Medlemstallet har gått opp med 17 medlemmer i 2021.  
 
 

 
3. Styrets arbeid 
 

1) Styremøter 
Det har i løpet av årsmøteperioden vært avholdt 12 ordinære styremøter. I tillegg har det vært 
noen arbeidsmøter der deler av styret har kommet sammen.  
 

2) Programerklæring/Policy 
I likhet med foregående år, ble det på det konstituerende styremøtet diskutert og vedtatt en 
policy som det nye styret skulle bestrebe seg på å etterleve. Den går på at vi må erkjenne at 
både medlemmer og tillitsvalgte driver denne aktiviteten for å ha det hyggelig og ha gode 
opplevelser. Derfor skal styret bestrebe seg på å skape et godt miljø og en god tone i havna og i 
virksomheten vår. Vi skal bidra til å bilegge strid, og være imøtekommende så langt det er 
praktisk mulig, Dette bør gjelde alle medlemmer, ikke bare styret. Vi erkjenner også at 
foreningen er drevet av frivillige på dugnadsbasis, og at vi derfor ikke kan forvente like 
«profesjonell» og «punktlig» utførelse som man kan i arbeidslivet. 

 
3) Medlemsmøter 

Det har ikke vært avholdt medlemsmøter. 
 

 
4) Administrative rutiner 

Styret er fornøyd med å benytte Styreweb som ERP løsning. Dette har gitt oss betydelig 
kontroll over økonomi og gjort informasjonsarbeidet betydelig enklere. Styret ønsker at 
medlemmene benytter Gnist for å få løpende informasjon over det som skjer. Både referater, 
aktiviteter, invitasjoner mm vil bli publisert på Gnist som er vårt intranett.  

 
 

5) Oppfølging av strategiplanen 
Styret har fulgt opp strategiplan. I tillegg er det lagt betydelig arbeid i å rydde opp og legge 
tilrette for økt aktivitet for jolle og jr seiling. Det er et stykke arbeid for å få flere med på 
Drammen cup og styret savner litt mer engasjement fra erfarne skippere som kan hjelpe de litt 
mer uerfarne slik at alle kan være med.  
 

• Satse sterkt på junioraktiviteter, Solum og Rødtangen 
• Langsiktig og nøktern forretningsdrift, for å holde kostnadene nede. 

 Junior Voksen Senior Æresmedlem  Totalt 
Kvinner 36 

(34) 
35 

 (33) 
7 

(8) 
0 78 

(75 
Menn 24 

(25) 
148 

(145) 
61 

(61) 
2 233  

(234)  
Totalt 60 

(45) 
183 

(178) 
68 

(72) 
2 311 

(295) 
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• Holdt på målsetningen om å holde et prisnivå på sommer- og vinterhavn som ligger på 
gjennomsnitt eller under prisene for plasser i Oslofjorden. 

• Lavterskeltilbud både med hensyn til deltagelse, kunnskaper og kostnader. 
• Arbeide aktivt og målrettet for å skaffe pengestøtte og andre tilskudd. 
• Jobbet aktivt for at Drammensfjorden Seilforening skal være det naturlige førstevalget 

for innbyggere i Drammensregionen som er interesserte i seilbåtlivet og/eller 
seilsport. 

• Fulgt opp at Seilkroa og anlegget på Rødtangen oppgradere så langt som midlene har 
tillatt til nå. 

 
6) Utvikling av Rødtangen 

 
Fra årsmøtet for 2020 ble det fattet vedtak om å igangsette arbeid med å få i gang 
søknadsprosessen for nytt garderobeanlegg på Rødtangen. Dette arbeidet er kommet i gang og 
styret ber om aksept for at arbeidet fortsetter kommende periode. 
 
Havna ved Rødtangen har sine begrensninger med tanke på gjesteplasser. Styret er derfor i 
dialog med Rødtangen Båtforening om å legge ut moringer med «Svensketau» slik at 
kapasiteten kan bli bedre. 

 
7) Jr aktiviteter i Solum 

 
Jr gruppen arbeider med å få økt aktivitet på Solum. I den forbindelse vil de tilstrebe å få 
ungdom fra Svelvik til å delta på disse aktivitetene.  
 
Det er ikke brukt noen av midlene avsatt fra sammenslåingen inneværende år. 

 
8) Aktiviteten i juniorgruppa 

 
Styret er fortsatt svært fornøyd med at vi klarer å opprettholde og utvikle aktiviteten på 
Rødtangen, og retter takk til de ildsjelene som står på der ute. Vi er spesielt fornøyde med at vi 
klarer å gjennomføre en sommerleir, som er blitt svært populær. Denne leiren har gitt oss 
betydelig mediedekning både på trykk og radio og TV på NRK. Dette er veldig positivt for 
foreningens omdømme. Vi ser også økt interesse blant sponsorer til å støtte oss i arbeidet. 

 
9) Seniorene 

 
Seniorene er en stabil faktor, som tilfører foreningen mye positivt. De daglige treffene på 
Løkta er kommet igang igjen.  Styret arrangerte også i år rekefest i oktober. Denne ble avholdt 
i Roklubbens lokaler på Bragernes. Rundt 50 seniorer stilte. Seniorene selv holdt musikk og 
underholdning. Et arrangement som styret ønsker å ha som årlig arrangement på høsten. 

 
 

10) Vurdering av aktivitet i forhold til mål 
De nye sikringsbåtene 2 stk RiB og Pioner har fungert utmerket. Båtene har blitt benyttet på 
Rødtangen og på Solum. Båtene er lagret på Gasstomta og hos Henrik Gautneb på Rødtangen. 
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4. Økonomi 

 
Generelt 
Vi har i inneværende hatt fokus på kostnadsbegrensinger og rydding av materiell etc. Dette har 
gjort seg utslag i at vi har en god finansiell situasjon i foreningen.  

 
 

5. Aktiviteter 
Styret har utarbeidet et årshjul for kommende aktiviteter. Denne 
oversikten ligger på Gnist. Aktiviteter hvor vi inviterer eksterne til 
deltagelse blir lagt ut på hjemmesiden vår.  
 
Viktige arrangement: 
NM 11MOD i Holmsbu 2023. 2-3 sept.  
Laser Masters 24-25 Juni 2023. 
NC / NM Feva - 11.-13 Aug (samarbeid Holmestrand) 
Breiangen Rundt 8 Juli.  
 

 
 
 
Torbjørn Almeland 
Styrets leder 


