
Referat fra Styremøte 26.04 .2021

Styremøtet ble avholdt på Zoom

Deltagere: Endre, Petter, Jan Olav, Atle, Magnus, Vidar

Forfall: Jørgen, Helge, Sandra, Anstein

Sak 1: Referater

Leder la fram referatet fra forrige styremøte. Referatsakene ble gjennomgått, med følgende kommentarer:

Referatsak 1. 

Se Styremøtesak 2 Gruppe for gruppe.

Referatsak 2

Se Styremøtesak 5. Bryggevedtekter og rutiner.

Referatsak 3. Sponsing og salg av reklameplass. 

Petter Antonsen har for mye å gjøre, ser ikke at han har tid og anledning til å ta denne oppgaven. 

Vedtak: Klubben legger ut en tekst på FB for om mulig få interessenter til oppgaven.

Referatsak 4. Vindskift

Venter på initiativ fra Mikael K. Han tar kontakt for videre samarbeid.

Referatsak 5. Møte med Vikane Vel.

Vellet ble invitert til et møte/befaring på Slippen ila mai. Formålet med møtet er å informere dem om Slippens 
historie, Museet, Fredrikstad Seilforening, historie og tanker om framtiden.

Referatsak 6. Møte med Morten Jacobsen om innkjøring fra Solhøy og hans planer om egen brygge.

Vidar 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, Atle og Magnus tar dette møtet.

For øvrig ble referat fra forrige møte godkjent.



Sak 2: Aktiviteter gruppe for gruppe

Bryggekomite: Atle Johannessen, Helge Rongevær, Jørgen Oksmo

Vedtak:

Det settes opp en oversikt over alle båtplasser med størrelse, leiesum 2021 og epostadresser for fakturering. 
Grunnlaget for fakturering av bryggeleie legges på Dropboks.

Huskomite: Bendik Nystrøm, Knut Bøymo, Håkon Fensbekk

Regattakomite: Anstein Næverdal

Anstein ønsker at det settes opp en regattakomite for hver enkelt regatta.

Bedriftsseilasen blir etter all sannsynlighet avlyst. Dette er i utgangspunktet en sosial happening. 

Vedtak:

Magne Tønnesen forespørres før avgjørelse tas.

Anstein anmodes om å se over beholdning av pokaler/glass, å eventuelt bestille til planlagte regattaer.

Barn og Ungdom: Magnus Tvete, Henrik Schanche, Trond Strøm

Forrige uke var det samling hvor det også var fokus på smittevern. Det ble endel utfordringer med nyankomne vedr. 
spilleregler. Det planlegges et møte med foreldre og deltagere for å kommunisere ut hvordan man kan få ting til å 
fungere på best måte. Planlagt sommerskole uke 27 og 32.

Sak 3: Samarbeid med naboer og lokalsamfunn

Thomas Lund har tilbudt seg å låne plass hos han dersom det er behov ved regattaer.

Den andre naboen, (Vikaneveien 361), ønsker også et godt samarbeid med Seilforeningen.

Sak 4: Sommerens aktiviteter.

Det henvises til klubbens aktivitetskalender.

Sak 5: Bryggevedtekter og rutiner.

Problematikken med Bryggereglement og tildeling/fradeling av bryggeplasser ble tatt opp.

Vedtak: 

Styremedlemmene setter seg inn i forslaget til Jan Olav som ligger på Dropboks, og saken tas opp som en egen sak 
på neste styremøte 10/5.



Sak 6 Eventuelt: 

Dugnad. 

Vedtak: 

Atle setter opp en oversikt over hva som må gjøres. Dato for dugnad bestemmes senere. Regler for smittevern må 
undersøkes nærmere.

Lera Onsdagsregattaen ønsker å avholde klubbregatta. For eksempel 23 Juni event 16 Juni. 

Vedtak: Styret foreslår 16 Juni, ber Anstein komme tilbake med dato.

Lera Onsdagregattaen ønsker trener enkelte onsdager som kan sitte i en rib og komme med tips om seiltrim. 

Vedtak: Styret er positive til dette, ber Anstein jobbe fram et forslag.

Møtet ble hevet kl 21:00


