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Styremøte på Andersen Slippen tiredag 4. september 2OO7.

Tilstede: Lars-Erik Larsen, Jørgen Oksmo, Nita Ørmen, , Endre Steinbru, Grete Norli.
Magne Tønnesen, Andre M. Hansen, Petter Larsen)per Helgesen,
( ikke tilstede: Inger Lise Fernløf, Inger Åsle Hatch, Andre M. Hansen )

Referat nr. O5/07 Referent: Grete Norli

Nr Sak Status Ansvar Frist

2Ll07 Gjennomgang av referat 2O.
august
Jubileums{esten:
Innbydelser sendt ut.
Påmeldinger kommet.

støtte til vlrl for Ak§et
Jacobsen
Støtte er gitt med kr. 8600r-
som dekning av
startkntingent.

NM i H-båt.
2O båter deltol«, 1O må til for
at det blir arrangement; lover
bra for arrangement også i
2008.

Østfold Cup ioller 8.
seotpmber
Innbydelser sendt ut, og
arrangementet er i godt
gjenge.
Samme helg er det maritimt
marked ved Vikane Vel og
Slippen Grad Frix.

Høstaktiviteter
Elln Samdal har meldt at hun
har litt tid i september...
kanskje lage en kveld med
henne...

Bruogeanleoq ioller
Komiteen er i gang

Saken er
effektuert

Nita har hatt
kontakt, venter
pa svar

Komiteen er i

gang-

Lars Erik

Nita

I følge Jørgen



TIYO krona båtene
De gamle er reparete og i
orden.
De nye er ekrudd fra
hverandre og tettet med
sikafleks og er tette.
En av båtene har lett kjø|,
den nnå byttes, foreningen
kan få kjøpt en kjøl til kr.
2OOOr-
Det er behov for dugnad til
rigging av båtene.

Siøsidekomiteen
Magne informerer om at
klage er levert kommunen
rnen åt det ikke er satt noen
dato for behandling av saken.
Forslag fra tars Erik:
Invitere politikerne til
befaring på Slippen for
informasjon og mulighet for å
skap€ dialog.

Bilder til iubileumsskrivet.

Forciden blir en forstørrelse
av bildet på invitasJonen.
tlet skal taes bilde av Slippen
og flaggstanga som skal inn,
Det skal også taes bilde av
styret

WATSKT TUTOSTAR
Kontrakten er ikke endelig
skrevet under enda,
kontraktsmøte fi nncr sted
senere i høst.

Jørgen har fulgt
opp dette

Styret går for
forslaget.,..

19. september kl
18.00 på Slippen

Jørgen har
kontaKen og følger
opp kjøpet.

Magne

Endre

ALLE

Lars Erik

Frist for
innlevering
er søndag
22.
september

22/07 Hvpr,dan rekrutere
medlemmer til innsats ved
arranaemeJrter?

Mange tanker oppe.
Endre fremmer tanker om at
det er de som "får noe" som
ev. kan "kreve§" for innsats,
ellers er det vanskelig med
pålegg om innsats..

Det må være en inngang for
at folk vil ta oppgaver..
for eksempel Tn OSTA&
minibåt seiling og fra nå i
høst konkuranse med
TWokrnsbåtene. Dette er
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FOTOGRAFERING AV STYRET: onsdag 19. sep. kl 18.OO på Stippen!!!!!

Styr€møter i høst kl. tg.OO på §lippen:
Mandag 12. oktober
Mandag 15. oktober
Mandag 24, september

23/07

24/07

arangementer som trekker
folk fil slippen og kan
rckutere til dugnad

Andre:
Kick -off, direkte kontal«t,
årcmøtet,.
Det blir viktig å ha tidlig
oversikt over hva som skal
arrangeres neste år og hvem
som skal ha ansvaret for å
planlegge og skaffe folk så
tidlig som mulig.

Web siden / hiemmesiden :
Lars Erik foreslår å sta*e
med innslag av kolte
filmsekvenser fra hendelser
og ar"angementer....
Oppfattes som en positiv
ide...

Neste stvrcmøte
Starte arbeidet med
terminliste for 2(X)8,

Barne - og ungdoms 6rp
Bedriftss€ilasen ( 7 I 6 OA,
Two Star
Hancø race week (ansnar for
en bane)
One Star?

Per melder at Melges klubben
har tanker om å be FSF om å

Starte med
jubileumsfesten

Petter / Endre

24107 Henvendelse fra llritt Notli
Med anmodning om økning
av lønn til rengJører på
Slippen:

Styret beslutter å beholde
den lønn som eksisterer, kr.
11O,- / time

Gi svar via e-
post

Grete

2s/47 Julebord 1O. des.


