Referat styremøte Fredrikstad Seilforening 14. juni 2017
Kl. 18:00, Andersenslippen
Forfall: Svein-Olav Moe, Vetle Børresen og Heidi Rian
Referent: Bendik

Sak
1
Informasjon om utbyggingsplanene i Hankøsundet, ved Jørgen
Oksmo
Per Andre Hansen hadde ikke anledning til å møte, men hadde tidligere
et møte med Jørgen om den aktuelle saken.
På det tidligere møtet ble det lagt frem en skisse til nytt bryggeanlegg.
Dette bestående av ca. 75 utleieplasser med 4,5 meters bredde. Dessuten
mange gjesteplasser. Et større anlegge vil kreve flere parkeringsplasser
og utbedring av sanitæranlegg. Behovet for mer parkering er allerede løst
gjennom området på den andre siden av veien. På dette møtet ble det
også lagt frem en ny «delingslinje» for eiendommene i området – dette
innebefatter også forenings område med dertil tilhørende bygninger. Den
nye linjen åpner for flere muligheter i forhold til å utvikle området og
bygningene – eventuelt også oppføre flere bygninger.
Det blir fra kommunene side lagt vekt på at området skal bære preg av å
være driftet som et seilsportsenter, ikke en båtforening.
Ovenstående forhold la Jørgen frem for styret. Styret ga Jørgen fullmakt
med å jobbe videre med saken.
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Godkjenning av referat fra siste styremøte
• Ingen hadde kommentarer til dette.
• Sture opplyste om at Eivind etter en tenkepause har besluttet at
han ikke kommer tilbake som styremedlem.

Jørgen

Bendik

Gjennomgang av regnskapet pr. mai 2017.
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Ansvarlig

Jørgen
Det er mer penger på bok i år enn i fjor.
Forsikringene er en stor utgift. Bendik skal ta en gjennomgang av
dette til høsten.
Fakturerer på bryggeleie blir sendt ut i nærmeste fremtid. Økning
i leie følger konsumprisindeks.
Godt overskudd etter bedriftsseilasen, men litt uklart hvor stort
overskuddet blir.
Mye penger ut og lite inn på krana. Morten skal følge opp å få til
et fungerende system på dette.

Kort status fra komiteene

•
•

Fra barn og ungdom meldes det at kveldsmat er innført etter
trening. Dette er vellykket.
Bjørn Erik ber om tillatelse til å ta i bruk redskapsbod i båthuset.
Gruppa ønsker å ha et eget lagerrom. Styret ga sin tilslutning til
dette.

Komiteansvarlige

•
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Bjørn kommer også til å gå i gang med ulike klær med
foreningens logo - hettegensere, fliser mm.

Møteplan høsten
• Neste møte blir i september. Sture sender ut nærmere beskjed om
dato. Torsdager blir opprettholdt som fast møtedag.
• Det blir lagt opp til et dagsmøte ut på høsten. Dette vil ta for seg mer
langsiktige planer for foreningen.
Eventuelt
• Bjørn Erik ønsker å få fortgang i arbeidet med å få på plass en daglig
leder av Slippen. Han gir uttrykk for at han synes Jørgen Oksmo hadde
vært en godt egnet person i en eventuell prøveordning. Styret ga sitt
bifall til følgende: Bjørn jobber med juridiske forhold rundt en slik
ordning. Dette legger han frem for styret på neste møte til høsten.

Sture

Bjørn Erik

