
 
 
Referat fra Styremøte Fredrikstad Seilforening 10.05.2021 
 
Styremøtet ble avholdt på Zoom 
Deltagere: Endre, Petter, Jan Olav, Sandra, Anstein, Magnus 
Forfall:  
 
Sak 1 Referat: 
 
Forslag til vedtak: 
 
Referatsak 6 endres til følgende: 
 
Referatsak 6. Møte med Morten Jacobsen om innkjøring fra Solhøy og hans planer om egen brygge. Vidar 
Endre har hatt en befaring med Jacobsen. Jacobsen ønsker å legge adkomsten tett inntil Slippenhuset, med 
forstøtningsmur. Han ønsket også å flytte/forlenge sin brygge med plass til 2 femtifotere longside på hver 
side av brygga. Vedtak: Det sendes en oppfordring til Jacobsen om et nytt møte og en befaring. Vårt forslag 
kan være at hans ønsker om innkjøring legges i tomtedelet. Vidar Endre, Atle og Magnus tar dette møtet. 
 
Referatet legges for framtiden med innkallingen til styremøtet 
 
Vedtak: Referatet godkjennes med rettelser. 
 
Sak 2: Nabovarsel fra Solhøy 
 
Morten Jacobsen`s arkitekt har laget et nytt forslag til innkjøring hvor veien er lagt med senter i tomtedelet. 
Jacobsen foreslår å endre sin brygge for å få plass til stor båt longside på sydsiden. Det er inntegnet 3 
uteliggere på nordsiden av hans brygge. FS nye bryggeanlegg er forskjøvet ca 10 m mot syd på arkitektens 
tegning. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Nabovarslet følges av et forslag til avtale mellom seilforeningen og Solhøy. Pakken utarbeides av  
Arbeidsgruppen Endre, Jan Olav og Atle og sendes til styret.  Inntegnede uteliggere på Jacobsens forslag må 
fjernes. FS planlagte brygge flyttes ca 10m mot nord ift Jacobsens forslag. Styret ønsker at Jacobsen fjerner 
luftspennet som går over vår innkjøring/parkeringsplass, da det er behov for å frakte båter med masten på 
til FS parkeringsplass ved cafeen. 
Fremforhandlet avtale med Jacobsen legges fram for medlemmene i et ekstraordinært årsmøte. 
Endre sender svar med innsigelse på nabovarselet før fristen som er fredag 14.05.21 
 
Vedtak: Styrets forslag godkjennes.  
 
Sak 3: Medlemsmøte: 
 
Forslag til vedtak: 
 
Ekstraordinært årsmøte bestemmes når avtaleforslaget er fremforhandlet med Jacobsen. Vi bruker 
Zoom/teams. Invitasjon på hjemmeside, facebook, epost og sms. 
 
Vedtak: Styrets forslag godkjennes 



 
 
 
 
 
Sak 4: Status virksomhetene/ sommeraktiviteter. 
 
Two Star: Påmelding har åpnet i dag. Sandra har opplyst om at startkontigenten blir betalt tilbake dersom 
regattaen blir avlyst. 
Sommerskolen: Støtten fra Fredrikstad kommune på kr 220.000 som skal dekke starkontigenten er innvilget. 
Snipe NM: Regattaen flyttes fra 24 juni til 10 og 11 september.  
Klassemesterskap IOD: Styret har fått forespørsel om å arrangere dette 18 og 19 september. Styret forsøker 
å få det til, det forespørres i klubben om hvem som kan være med å arrangere. 
Bedriftsseilasen: Avlyst. 
Homlungseilasen: Dersom smtteverntiltakene tilsier det, vi den gå som planlagt. 
 
Sak 5: Bryggeplasser- kriterier 
 
Anstein ønsker at det presiseres at det er båten det søkes om som skal seile regatta.  
 
Forslag til vedtak: 
 
Dugnadsarbeide er obligatorisk og kriteriene går på aktivitetene som er utført. 
Onsdagsregatta bør ikke være utført på Slippen for å telle. Annen lokal seiling teller også, så som f.eks. Snipe. 
Kjøreregler for søking og tildeling av båtplasser legges på hjemmesiden. 
 
Det reviderte forslaget fra Jan Olav sendes til bryggekomiteen til uttalelse. Styret tar en ny runde på dette på 
neste styremøte.  
 
Vedtak: Styrets forslag godkjennes. 
 
 
Sak 6: Forslag-Forlengelse av jollebrygga 
 
Forslag til vedtak: 
 
Jollebryggene forbedres i henhold til forslag. Fylkesantikvaren (museet) kontaktes. 
 
Vedtak: Styret sjekker med fylkeskonservatoren om det er mulig å legge brygge over jernbaneskinnene.  
Finansiering av forlengelse av jollebrygga godkjennes av styret. Forlengelsen må utføres slik at den ikke er til 
hinder for tillegging på kranbrygga. 
 
Sak 7: Oppmerking av parkeringsplasser/informasjonskilt 
 
Forslag til vedtak: 
Styret innskjerper at innkjøring kun skal foregå til av/pålessing. Porten holdes låst. Skilt settes opp  
på tre steder. Parkeringsplassen ved fylkesveien, parkeringsplassen på oversiden og ved bommen. 
 
Vedtak: 
 
Forslaget fra styret vedtas, med tillegg:  



 
 
 
De som skal parkere båter på land i sesongen, f.eks Draker, Melges etc. skal betale medlemsavgift og for 
parkering. Endre kontakter Basberg vedr. parkering av Draker. Betaling for kran følges opp. 
 
Sak 8: Eventuelt.  
 
Det var ingen saker under eventuelt. 
 
Møtet ble avsluttet kl 21:20 


