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Referat fra ekstraordinært styremøte 7. mai 2017, kl. 18.00, Andersenslippen 

 

Tilstede: Sture Vang, Gunhild Rosnes, Jørgen Oksmo, Bendik Nystrøm, Heidi Rian, Morten 
Helgesen, Svein Olav Moe og Lars Næshagen 

Forfall: Bjørn Erik Simensen og Vetle Børresen  

Referent: Bendik Nystrøm 

 

1. Bedriftsseilasen og «Megles arrangement»  

Det ha oppstått uenighet mellom to arrangementer som er planlagt gjennomført på 
Andersenslippen den 20. mai dette året.  

Arrangører av «Melges øvingshelg» har vært i den tro at Andersenslippen er ledig den 
aktuelle helgen.  Det har vist seg å ikke være tilfelle, da øvingshelgen til Melges-seilerne 
kommer i konflikt med Bedriftsseilasen. I følge seilerne satte de opp denne helgen da 
Bedriftsseilasen hadde planlagt arrangementet sitt den 27.5. Bedriftsseilasen har senere 
endret dato til 20.5. Seilerne har behov for å løfte båtene sine lørdag ettermiddag, men 
arrangøren av Bedriftsseilasen har gitt uttrykk for at dette kommer i konflikt med 
gjennomføringen av seilasen. Blant annet gjelder dette i forhold til parkering og bod som 
Redningsselskapet skal sette opp.  

Styret har mottatt skriftlig informasjon fra Peder Nergaard, arrangør for Melges-seilerne, men 
har ikke mottatt noe skriftlig fra Bedriftsseilasen.  

Styreleder og andre styremedlemmer har vært i kontakt med representanter for begge 
arrangementene, men det er ikke funnet en løsning i saken som partene kan enes om. 
Styreleder i Fredrikstad Seilforening har derfor kalt inn til ekstraordinært styremøte, for om 
mulig finne en løsning.  

Styreleder ber om et møte med hovedansvarlig for Bedriftsseilasen, Magne Tønnesen, med 
mål om å sammen finne en løsning. Dette skal skje så fort som mulig, helst allerede den 8. 
mai. Gunhild Rosnes bistår Sture som referent på møtet.  

Styrets beslutning i saken:  

Melges-seilerne skal få anledning til å løfte opp båtene sine på lørdag den 20. mai. Tidspunkt 
for løft og plassering av båtene på land skal skje i samarbeid med Bedriftsseilasen. Dog skal 
kranløft av båtene være avsluttet senest kl. 16.00.  

Beslutningen var enstemmig.  
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Ellers om saken:  

• Nergaard har gitt styret beskjed om at løftene er klare på en time 

• Styret har fokus på at ny parkering på andre siden av veien skal være klar til 20. mai. 
Slik behøver ingen biler parkere på Slippens kjerneområde (kjøre gjennom bommen). 

• Plassen ved krana skal være ryddet for andre båter som nå står i opplag. Slik vil det 
være mulig for båtene å stå her – det vil da ikke være nødvendig med bruk av bil for 
flytting av båtene.  

Varamedlemmer 

Gunhild Rosnes og Lars Næshagen fikk plassene til Bjørn Erik Simensen og Vetle Børresen, og 
var dermed deltagende i avstemningen.  

Spørsmål om utleie 

Foreningen har mottatt følgende forespørsler:  

• Kajakklubben vil leie et rom en dag i uka.  Styret bestemmer å gi negativt svar på 
forespørselen, da dette vil legge for store begrensninger på råderetten over eget 
lokale.  

• Styret går inn for at Håkon Fensbekk tar alle avgjørelser om utleie, unntatt i 
seilsesongen (tidligere angitt tidsrom). Dette gjelder også for neste kalenderår.  

• Styret avslår utleie 16. juni og 28. august da dette kolliderer med egne arrangementer.   

 

 


