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S§remØte på Andersen Slippen O1. september 2OO8.

Tilstede: Endre Steinbru, Inger Lise Fernløf ,Inger Hatch, Grete Norli, Espen
Eggen, Kristian Åsle, Arild Amtrup, Petter Larsen

Forfall Nita Ørmen, Henrik Wulff.
Referat nr, 07 I 08, Referent Grete Norli.

Nr Ansvar Frist Status
241
o8

Neste styremøte blir O6. oktober kl.
19OO på SIippen.
Ekstra styremøte
13. oktober: BUDSIETTMøTE
kl 19.OO på Slippen.

251
o8

Giennomqanq av referat fra O5. mai O8

Endre

Endre

Endre

Endre Aktiv

ok

ok

Anvisning: brev til forhandlere har ikke
blitt sendt ut

Brevet til Fensbekk er sendt.
NaboWist om bruk av forningens
arealer ved riksveien;
Parkeringspl, og qjerde:
Etterlyse status for kartforetni ng,
Styret står for at oppgjøret må erstattes
med kvadratmeter og ikke penger.

Gammel jollebrygge er solgt.

Utleie av telt til Humlungen seilasen;
Teltene ble ikke bukt under
arrangementet, Det ble leid lokaler i
Rorbuene på Skærhalden felles for
Humlungen og Onestar.
Teltene er levert til reparasjon og
service.

Materialforvalter; saken taes opp på et
senere tidspunkt.

Vår nve ribb oo henger;
Henger ikke bestilt,
Skiære til isoporklosser som Dasser



formen?
Ribben trenger seruice; kjøres til
service tirsdag(2. sep.)

Krankurs;
Krana har hatt service tidligere i
sommer, det har vært utført en
reparasjon i dag O1. sep. O8
Kurs er ikke blitt holdt, dyrt å
gjennomføre via firma,
Sjekke ut med arbeidstilsynet hva som
skal til for å holde kurs.......
Ev. kjøre egne kurs.

Sikkerhet; Henrik ser på foreningens
forsikringer... tas opp igjen på neste
møte.

AL- båten (den store)
Er ikke solgt pr. i dag
S§ret går for å selge den.
Det er en som muligens er interesseft i
å kjøpe, sjekke det ut....

Petter
Espen

Endre

Henrik

Espen

Aktiv

261
o8

Status i Gruooene:

BARN OG UNGPOM:
Sommerskolen hadde 55 barn i løpet av
to uker.
Inger har bestilt nye hengelåser il
båtene for å ha Iike nØkler til alle tre
båtene.
14. september er det østfoldCup for
joller; styret vedtar å sette opp en egen
premiering for beste optimist i klubben
vår.

BRYGGA
- ny strømledning lagt ut hele
- alle kjettinger for fester er gått

over
- det er byttet noen bord
- konvolutter for døgnleiere har

vært på plass ( Turid Johansen
følger opp dette)

- anlegget for strøm var nfi i 94,-
Det er kommet klager på
strømforholdene, for liten kapasitet og
overledning et eller annet sted,
situasionen trenqer å bli vurdert i

Inger
Kristia
N

Endre
Arild



forhold til tiltak

HUSET
Masta på plassen ... vedlikehold?

I

Veien måtte ordnes nå i august pga.
store mengder nedbør.

Sydveggen ble vasket for klargjøring til
i maling på dugnaden i vår

Det er utfØrt fuging av fliser i dusjen,
Det er bestilt to nye vasker til
toalettene ( to er sprukket)
To nye lamper i gangen kommer

Obs Legionella.
Teperaturen på vannet er nå 75 gr.
Et tiltak er å skylle gjennom dusjene
med 55 gr. Varmt vann en gang per
mnd,

To trær står ut i bekken som drenerer
vannet ut av området, de bør bort,
Ta kontakt med kommunen for å få
klarsignal for å kappe de ned..,,.,...

UthuseU taket er reparert, vindskier må
males.

UTLEIE
Det er fakturert for ca. 2O.OOO,- kr i
utleie av huset hittil i år.

Styret

Espen Septem
ber

ok

REGATTAKOMITEEN
Lars-Erik har hatt god hånd de fleste
regattaen.
Østfolcup er i god gjenge.
Slippen Grand Prix har vært etterlyst av
noen; dette har vært Lera-gruppens
opplegg, de hadde LGP i våres, Grillcup
var ikke aktuelt i år.
Oppstart av modellbåtseiling,
KællencuprTwokrona seiling, og
adventsseilasen er på plass.

Neste års arranoementer;
Vurdere mengde arrangementer,
Viktig med god planlegging av det
enkelte arrangement, viktig å få til



:

kan mye om arrangementene,
Få tidlig oversikt over neste års
terminliste, sjekke med kretsen om lista
er k|ar.......... Endre

Aktivitetsplan for høsten:
Tur og Hav:
Arangementer og tidspunkter for
høsten:

Andre:
5-7 sep. NM Melges 24
14. sep. Østfold Cup Joller
21. sept. FS Radioseiler/ Midi B
27. sep. Klubbmesterskap Two Krona
11. okt. Kællen Cup Two Krona
13. des. Adventseilas Havseiler/
kiølbåter/ioller

271
o8

Nita

Arild

o6.
okto
ber
25.
sep.

281
o8

PIan for budsjettet 2OO9:
Det settes opp et ekstra styremøte som
skal iobbe med budsiett for 2OO9

Alle i
styret

13.
okto
ber

2el
o8

EVENTUELT

Værstasjonen fungerer ikke,
Leveres til reparasjon ;

Utleie sommerplasser;
Inger Lise etterlyser liste over hvem
som skal faktureres.....,,,.....

Inger Lise har med forsikringsoapirer
på den nye Ribben, hvor oppbevare?
Andre papirer som forsikringer og
lignende trenger også en ordnet
arkivering.
Det besluttes å skaffe et brannsikkert
skap som kan stå på kontoret på
Andersen Slippen.

Elin har hatt en Laser finansiert av
foreningen, hun har tatt på seg jobben
med å selge den, foreningen har "lagt
ut" 5O.OOO.

Innsoill til kvstsoneolanen:
Endre har laget et skriv som er sendt
inn til kommunen i dag O1. september.
Kopi arkiveres sammen med referat fra
dette styremøtet.

Endre
Petter

Arild
Ragna
rR.

Endre
Espen

Endre
Grete

ok



Rampe for utsettinq av joller:
Inger kornmer med forslag på en ny
mulighet: tilrettelegge plassen til
venstne for krana, der er det fin skrå
bakke og fin dybde, vurdere dette opp
mot gammelt forslag om å tilrettelegge
den gamle slippen hvor det ligger
jernskinner. Inger fører saken vider
med John H. og Eivind Rubinstein.

Søknader om stønad i forbindelse med
deltagelse i VM oq andre seilaser fra :
Alexandra Treimo og Aksel Jacobsen.
Foreningen har tidligere gitt støtte til
startkontingenter. Viktig å legge seg på
en linje for støtte, hva gjør andre
foreninger?
Endre tar på seg å sjekke hva de andre
foreningen har som praksis, info.
Kommer til styret på mail

Inntekter fra Bedriftsseilasen :

Inger etterlyser inntekter........
Utgiftene til seilasen er så pass store at
det er uklart hva resultatet blir..
Petter og Inger Lise går gjennom
på meldi ngi n ntekten..........
Espen tar kontakt med Gunnar ang.
andre inntekter,,,,,r..r,r,.

Foreningens Webbsidet
Det er mål om at siden skal være oppe
og gå i løpet av 14 dager,
Ønskelig å ha kurs med
s§remedlemmene for å kunne legge inn
materiale.

Seilmagasinet:
Endre etterspør at flere må delta med å
sende inn stoff til vår side i
Seilmaqasinet.

Inger

Endre

Inger
L.
Petter
Espen

Brvgqeplasser:
Treimo mener han har en tinglyst
båtplass på vårt anlegg..? Sjekke ut
dette.

Årsfest og Årsmøte.
Sette opp datoer for begge deler.

Årsberetning:
Referater / beretninger fra de ulike
komiteer oq arranqementert

Endre

Styret o6.
okt



Oppfordring om å skrive disse
fortlopende når de er awiklet for å
Y.rre i god forkant til årsmøtet.

ICIOSKEH
Foreningsvimpler ligger på kontoret til
Slippen og selges gjennom kjoskdriften.

BETALINGSAUTOMAT:
Kan leies inn,
Espen har en terminal foreningen kan
"arve", han undersøker om det er tid
nok til å få den opp å gå til Metges NM
til helgen

Fakturering av sommerbrvogeolasser:
Alle faktureres, styret vedtar at Lars-
Erik Larsen krediteres for utgifter han
skulle hatt på dette som kompensasjon
for å ha lagt ned spesielt stor innsats
ved regatta arrangementer.

Espen


