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KLUBBENS VIRKSOMHET
Lysakerfjorden Brettseilerklubb (LBK) ble stiftet i 1981 og er med sine
over 500 medlemmer Norges største brettseilerklubb. Vi holder til i
´Gjørmebukta´ nær Rolfstangen på Snarøya, og medlemmene
kommer i hovedsak fra Oslo og Bærum. Klubben har medlemmer i
alle aldersgrupper, fra barn som nettopp har blitt svømmedyktige og
opp til aktive regattaveteraner på godt over 80 år.
2018 var året klubben tok steget inn i en ny fase. Etter en mangeårig
tilværelse i containere på stranden, bygget vi og flyttet inn i et
splitter nytt klubbhus på 400 kvm. Huset rommer garderober med
dusj, kiosk, klubblokale, lagerplass for kursmateriell og brettlager for
medlemmene. Innflyttingen var realiseringen av en drøm klubben
har jobbet for i mange år. Både når det gjelder planlegging,
prosjektering og bygging, men også gjennom målrettet arbeid for å
bygge opp nok egenkapital til å realisere drømmen.
LBK har vokst jevnt og trutt i mange år takket være sunn og god drift,
samt at brettseilingens popularitet har vært voksende. Klubben har
en sunn økonomi. En sunn økonomi vil fremover vil være kritisk å
opprettholde, både resultatmessig og likviditetsmessig ettersom vi
har gått fra en fase med sparing til klubbhus, og over i en fase med
tilbakebetaling av lån på bygget. Klubbens inntektsgrunnlag baserer
seg i all hovedsak på kursvirksomhet/trening, brettplassutleie og
kontingenter.

HER KOMMER BILDE

Klubbens flaggskipsarrangement, Brettseilerfestivalen, ble som
vanlig arrangert i slutten av august. I år ble den kombinert med
høytidelig åpning av klubbhus hvor æresgjester fra kommunen og
idretts-Norge var tilstede.
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STYRE OG ORGANISASJON 2018
STYRET

ROLLE / ANSVAR

DAGLIG LEDER

HOVEDTRENER

Carl Jacob Sommerfelt

Leder

Grim Gjønnes

Ryan Tilbury

Emmy Carine Dyvi
Knudtzon

Nestleder,
barneidrettsansvarlig

Cato Halsaa

Økonomi

Sigurd Skaug

Junioravdeling

Bernt N. Bjordal

Leder byggekomiteen

Erik A. Johannesen

Drift - plassjef

Janicke Skatvold

Kommunikasjonsansvarlig

Ragni Kandhari

Vara

Vibeke Westfal-Larsen

Vara
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NØKKELTALL 2016-2018
NØKKELTALL

2016

Inntekter

881 301

1 135 769

1 543 144

Kostnader

623 208

886 354

1 256 765

Resultat

258 093

269 415

286 379

27%

23%

18%

430 (estim.) 458 (estim.)

505

Resultatgrad, før finanskostnader
Medlemmer, ny definisjon
Årlig medlemsvekst

2017

2018

12.0%

6.5%

10.3%

408

504

561

Medlemmer, gammel definisjon
Tallene for medlemmer er iht. ny definisjon:





Essensielt vanlige medlemmer (senior, junior, familie)
Æresmedlemmer
Trenere
Langkursdeltakere

Tallene for 2016 og 2017 er estimert som tall i årsberetningen – kortkursdeltakere.
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DRIFTEN 2018
1. Økonomi og medlemsutvikling

2. Kursvirksomheten

Regnskapet viser en omsetning på kr 1 543 144, mot budsjett
kr 1 131 736 (36% over). Det viser et resultat på kr 286 379, mot
budsjett på kr 229 221 (25% over). En del av inntektene er knyttet
til engangsposter, inkludert kompensasjon Rolfsbukta Utvikling,
resultatføring av innestående rest depositumkontoer, og restbeløp
gave fra Sparebankstiftelsen DNB. En del av kostnadene er knyttet
til engangsposter, inkludert bygging av hems i nytt klubbanlegg og
vedlikehold materiell grunnet vedlikeholdsetterslep.

Det ble gjennomført helsesongkurs nybegynner og
viderekommende, junior og voksen på dagene mandag-torsdag. I
tillegg ble det gjennomført «mixed class» på lørdager og kurs i
hardvindsseiling (oktober-november). Antall deltakere var 122. Det
ble gjennomført 2 sommerskoler a 5 dager, med totalt 27 deltakere.
Det ble gjennomført 14 kortkurs, med totalt 62 deltakere.

Det ble gjort betydelige innkjøp i materiell i perioden, inkludert 3
brett m/rigg (2 foil og 1 BIC), 1 RIB, og 1 henger. (1 Hasle Summer
Fun, dvs. rød båt, ble solgt.) Det ble gjort betydelig vedlikehold av
materiell (brett, rigger, RIBer) i samme periode for å rette opp i et
stort vedlikeholdsetterslep. Totalt 24 brett ble reparert. Vi valgte å
gjøre mesteparten av dette selv, med unntak av reparasjon noen
seil. Med unntak av RIBen ble alle innkjøp kostnadsført.
Vi har per i dag 505 medlemmer iht. ny definisjon av et medlem. I
2017 hadde vi 458 medlemmer. Dette innebærer en økning på 10%.

Vi gjennomførte en kundetilfredshetsundersøkelse i november 2018.
Tilbakemeldingene var i all hovedsak svært gode, men med et
potensiale for forbedring innenfor spesielt kommunikasjon og
treningsutbytte. Resultatene er gjennomgått med ny hovedtrener og
det jobbes med handlingsplan for forbedringer mot neste sesong.
Knyttet til kursvirksomheten var også salg av PT-timer og utleie av
brett. Inntektene fra slike aktiviteter viste god vekst fra 2017 til
2018, og vi har nå en skalerbar modell for slike aktiviteter.
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DRIFTEN 2018
3. Barn og unge
Brettfestivalen som ble gjennomført i august var i utstrakt grad
et arrangement for de yngste, men inkluderte også regattaaktiviteter. Det var totalt 44 deltakere.
Vi fikk i 2018 støtte fra Bærum Kommune på kr 10 000 for
gjennomføring av sommerskole for innvandrerungdom. Vi
gjorde en betydelig innsats for å få til gjennomføringen, men
måtte kansellere grunnet manglende kundegrunnlag (knyttet til
målgruppens forhold til vann som arena for aktivitet) og
manglende evne til gjennomføring av Bærum Kommunes
Flyktningkontor. Klubben måtte returnere kr 5 000, men fikk
beholde kr 5 000 med en forståelse at vi vil prøve å
gjennomføre et slikt arrangement i 2019.
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DRIFTEN 2018
4. Sport
Det ble gjennomført KM Raceboard og regatta for åpen klasse som
del av Brettfestivalen i august, med 32 påmeldte deltakere. Det var
en skuffelse at Norgescup måtte tas ut av programmet.
På forespørsel etablerte vi en race-gruppe i klubben med fokus på
BIC med 4 påmeldte. Det ble også kjøpt inn 1 BIC-brett for å senke
terskelen for å begynne med BIC. Satsingen oppfattes som delvis
vellykket.
Foil ble i 2018 identifisert som et satsingsområde for LBK, og det
ble kjøpt inn 2 «fulle» foil-brett og noen løse foiler. Vi gjennomførte
kurs i foil i juni sammen med NeilPryde. I tillegg gjennomførte
vi OAS foil camp i oktober sammen med SrfSnoSk8. Begge
arrangementene anses som vellykkede og er med på å bekrefte
klubbens posisjon innen organisert foil i Oslo-området.
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DRIFTEN 2018
5. Events

6. Driftsmodell

Det ble gjennomført 6 eventer for private eller profesjonelle
aktører i 2018. I tillegg ble 3 eventer kansellert. 2 grunnet for
lite/for mye vind og 1 grunnet manglende deltakelse.

Man videreførte i 2018 modellen med en kombinasjon av
frivillig arbeid (dugnader og arbeidsgrupper) og betalt
arbeid (ansatte).

Vi har opplevd betydelig interesse for klubbens tilbud i
markedet. Interessen har vært spesielt stor blant
revisjonsselskaper, konsulentselskaper og lokale
industriselskaper.
Klubben må jobbe med å finne en bærekraftig form i et
vindfattig område (med tidvis for mye vind).

Det ble gjennomført 5 større dugnader pluss noen mindre
dugnader i løpet av sesongen, stort sett med svært godt
oppmøte.
Vedlikehold av materiell (brett, rigger, og båter) har blitt
gjort av ansatte trenere. Vasking blir gjort av ansatt
vaskeassistent. Vanning sommeren 2018 ble gjort av ansatt
driftsassistent. Ordningen med ansatte assistenter vurderes
å ha fungert godt.

Vi har hatt et tilfelle av dårlig tilbakemelding på et (privat) event
der vi måtte gi en 50% prisreduksjon.
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DRIFTEN 2018
7. Byggeprosjektet
Vi fikk den 06.06.18 midlertidig brukstillatelse til lagerdelen av nytt klubbanlegg og den
10.08.18 ferdigattest for klubbanlegget. Vi fikk 19.12.18 revisjonsrapporter fra
Kommunerevisjonen med godkjenning av anleggsregnskap. Klubben har løpende flyttet
inn i bygget, inkludert delt ut nøkkelbrikker. Prosessen har vært godt og mange har
engasjert seg. Takk til alle medlemmer for bidrag med god innsats og godt humør!
Vi har gjennomført kurs og sommerskoler parallelt med byggeaktivitetene. Det har nok
vært en utfordring for deltakerne, men vi har ikke hatt uønskede hendelser som resultat
av dette.
Det gjenstår noen få og mindre restpunkter, men klubbanlegget anses i det store og hele å
fungere svært bra. Dette bekreftes også av et stort antall medlemmer både gjennom
uformelle tilbakemeldinger og tilbakemeldinger gitt gjennom formell evaluering av kursene.
Det ble januar 2018 etablert et reservefond med innskudd / kausjoner fra klubben og
enkeltmedlemmer. Reservefondet er betalt ned. Vi konverterte den 04.12.18 byggelånet til
et langsiktig gjeldsbrevlån. Gjenstående på gjeldsbrevlånet er per 31.12.18 kr 3.999.636.
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DRIFTEN 2018
8. Organisasjon
Klubben har ansatt ny hovedtrener, Agnieszka Bilska. Ryan
Tilbury vil fortsette i annen rolle.
Hovedtrener 2018,
Ryan Tilbury

Styret og Administrasjonen takker Ryan for innsatsen. Vi
håper å beholde Ryan i en rolle i forbindelse med
teknikktrening og vedlikehold.
Agnieszka er ungdomsverdensmester RS:X og vil fortsette
sin elitesatsing som del av det polske landslaget. Hun
begynte å jobbe i klubben i oktober, men tiltrer som
hovedtrener fra den 01.01.19. Agnieszka har startet et
program for trenerutvikling av klubbens trenere, med blant
annet månedlige samlinger utenfor sesong.

Hovedtrener 2019,
Agnieszka Bilska
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DRIFTEN 2018
9. Sosialt
Klubben har hatt bemannet kiosk ifm. kursvirksomheten
mandag-torsdag etter sommeren, og også kiosk ifm.
sommerskolene.
Omsetningen var kr 15 500, med kostnader estimert til kr 16 000,
underskuddet ansees ikke som vesentlig og ligger uansett
innenfor nøyaktighetsområdet til estimatene. Disse kostnadene
inkluderer ikke mat og drikke brukt ifm. dugnad, OAS foil camp,
og sommerskoler.
Kiosksatsingen i 2018 vurderes som svært vellykket, både sosialt
og økonomisk.
Klubben begynte på en liten merchandise-satsing i 2018. Alle
innkjøp er i sin helhet kostnadsført. Det har blitt gjennomført en
økonomisk analyse av denne satsingen. Vi identifiserte følgende
utfordringer: lagerbinding, lange liggetider, og liten etterspørsel
etter enkelte produktgrupper. Vi vurderer at satsingen ikke var
helt vellykket, og at vi må finne en mer bærekraftig fasong på
denne satsingen i 2019 dersom den skal videreføres.
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DRIFTEN 2018
10. HMS

11. IT

Det har blitt uttrykt bekymring fra styremedlemmer om rutiner
for ivaretakelse av sikkerhet ifm. kursvirksomheten.

LBKs nettsted ble våren 2018 hacket og uønsket kode
injisert, noe som resulterte i at et antall antivirusprogrammer blokkerte LBKs nettsted.

Klubben hadde i 2018 spesielt en uønsket hendelse, der er en
deltaker måtte hentes lenger inn i fjorden.

Klubben var også i en situasjon der vi ikke hadde medlem
eller leverandør som kunne levere tjenester på eksisterende
teknisk plattform, Joomla, innen tilgjengelige økonomiske
rammer. Med utgangspunkt i situasjonen besluttet styret å
bygge nytt nettsted med ekstern assistanse, og med ny
teknisk plattform, Wordpress. Klubben gikk live med nytt
nettsted den 20. juni.

Vi fikk på plass ordning med tally board (obligatorisk for barn,
etter treners vurdering for voksne). Det ble gjennomført
obligatorisk HMS-opplæring for trenere og styremedlemmer
den 15.10.18.

https://lysakerfjorden.no/
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DRIFTEN 2018
12. Etterlevelse av regler og GDPR

13. Nye forretningsmodeller

Vi har gjennom flere år jobbet aktivt med etterlevelse av lover
og regler, noe som er en utfordring for en liten idrettsklubb med
liten administrasjon.

Det ble i 2018 gjort en vurdering av ulike modeller for
utleie; leie, ikke eie; og deling.

Den 20.07.18 trådde EUs personvernforordning GDPR i kraft i
Norge. Arbeider med regeletterlevelse drives sentralt gjennom
NIF, men klubbene har et betydelig selvstendig ansvar.
LBK utpekte ansvarlig for etterlevelse i styremøte den 17.04.18.
LBKs styre behandlet i styremøte den 11.09.18 status
etterlevelse GDPR, og konkluderte med at vi etterlever kravene i
GDPR.

Dette som et alternativ til dagens modell der medlemmene
eier egne brett og rigger. Slike alternative modeller, der
foreninger eller leverandører eier materiell, vurderes som
fremtid, både i samfunnet generelt og i organisert seiling.
Vi har så langt ikke klart å regne hjem slike modeller, med
unntak av tradisjonell utleie.

Ellers har styret jobbet med klargjøring av regelverket for
medlemsregistrering. Vi anser at i) dagens rutiner er i samsvar
med idrettens regelverk, og ii) etterlevelse av dagens rutiner er
sikret gjennom årlig datavask.
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UTFORDRINGER OG VEIEN VIDERE
Styret har identifisert tre langsiktige mål for klubben:
1. Etter 2019, belåning av anlegget på under kr 2 000 000.
2. Ytterligere profesjonalisering av driften, inkludert økonomistyring.
3. Videreutvikling av medlemstilbudet med utgangspunkt i nytt klubbanlegg.
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UTFORDRINGER OG VEIEN VIDERE
1. Etter 2019, belåning av anlegget på under kr 2 000 000.
Klubben hadde per 31.12.18 et lån på kr 3 999 637.
Vi har ikke noe problem med å betjene et slik lån, men har i dialog med medlemmer og bank kommunisert
at man bør ned til kr 2 000 000 ved utgangen av 2019, noe som anses å være et bærekraftig nivå.
2019 blir krevende, og for å komme ned på kr 2 000 000 vil Styret anbefale en økning av kontingenter,
brettplassavgifter og treningsavgifter. Dette vil også bringe oss mer på linje med nivåene i sammenlignbare
idrettsforeninger. Styret vil komme tilbake med eksakte tall for foreslåtte kontingenter og brettplassavgifter
ifm. behandling budsjett 2019.
I tillegg jobbes det med inntektsside- og kostnadsside tiltak som vil resultere i ytterligere forbedringer av
kontantstrømmen fra driften.
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UTFORDRINGER OG VEIEN VIDERE
2. Ytterligere profesjonalisering av driften, inkludert økonomistyring.
Klubben har fom. 01.01.19 ansatt ny hovedtrener, Agnieszka Bilska.
Hovedoppgavene til Agnieszka inkluderer:
i)

videreutvikling og strukturering av kurs- og treningsinnhold

ii) trenerutvikling gjennom kurs og trenersamlinger
iii) overoppsyn utstyrsparken, slik at det er systematisert, utvalget tilpasset virksomheten og fullt ut
vedlikeholdt til enhver tid.
Klubben har også styrket drift og økonomistyring ved at deler av styret har dannet et eget arbeidsutvalg som
møtes hyppigere sammen med daglig leder og hovedtrener. I dette er anlegg, drift og økonomi hovedsaker. Vi
vil anbefale at nytt styre viderefører denne ordningen.
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UTFORDRINGER OG VEIEN VIDERE
3. Videreutvikling av medlemstilbudet med utgangspunkt i nytt
klubbanlegg.
Med det nye klubbanlegget åpner det seg store muligheter for videreutvikling av tilbudet til medlemmene, både sportslig
og sosialt.
Dette gjelder uavhengig av om man er friseiler, Raceboarder, regattaseiler (med sportslige ambisjoner), kursdeltaker, elle
barn / ungdom.
Vi anbefaler at nytt styre organiserer seg slik at mulighetene for videreutvikling av tilbudet til medlemmene blir jobbet
med på en effektiv måte. Vi anbefaler spesielt at nytt styre allokerer ansvar for arrangementer, produkt/innovasjon, det
sportslige, og ikke minst det sosiale til spesifikke medlemmer. Disse vil jobbe med de eksisterende gruppene i klubben,
samt knytte til seg ytterligere frivillige til å realisere nye ideer vi velger å gå videre med, ved siden av å videreføre alle de
gode tingene vi allerede gjør.
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UTFORDRINGER OG VEIEN VIDERE
I tillegg til punktene 1 - 3, har et antall konkrete utfordringer ble tydeliggjort i 2018, og Styret anbefales at det
jobbes videre med disse i 2019:
i)

nye forretningsmodeller (leie, ikke eie)

ii)

lønnsomhetsanalyse per aktivitetsområde

iii) rettigheter og plikter som medlem
iv) kjøp/salg mechandise
v)

HMS

vi) kundetilfredshet kurs-tilbud
vii) IT
viii) lagerområde for gressklipper etc.
Manglende vilje eller evne til å jobbe systematisk med disse problemstillingene anses å kunne eksponere klubben
for økonomisk og driftsmessig risiko.
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Bilde fra åpning av klubbhuset august 2018
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Bærum, den 29.1.2019

…………………………………………………
Carl Jacob Sommerfelt
Leder

…………………………………………………
Emmy Carine Dyvi Knudtzon
Nestleder og
barneidrettsansvarlig

…………………………………………………
Cato Halsaa
Økonomi

…………………………………………………
Bernt N. Bjordal
Leder Byggekomiteen

………………………………………………
Erik A. Johannesen
Drift - plassjef

…………………………………………………
Sigurd Skaug
Junioravd.

…………………………………………………
Janicke Skatvold
Kommunikasjonsansvarlig

………………………………………………
Grim Gjønnes
Daglig leder

…………………………………………………
Ragni Kandhari
Vara

…………………………………………………
Vibeke Westfal-Larsen
Vara
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