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StyremØte på Andersen Slippen O5. mars 2OO8.

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

Forfall Nita Ørmen.
Referat nr. O3 I 08. Referent Grete Norli.
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1. Konstituering av nytt styre.

Styremøtet ble innledet med en
presentasjonsrunde.

Styret konstituerte seg selv.

Kommunikasjon:
Det opprettes en mail-boks hvor alle felles
dokumenter legges inn.

Hjemmesiden på nettet.
Dagens avtale med Syzlab sies opp.
Tjenesten bestilles fra Web Computing.

Møtekalender:
Styremøter legges til 1. mandag hver
måned; 19.00 - 21.00.
Unntak er sommeren med juli og august, da
er det ikke faste styremøter.

Budsjett:
Budsjett for 2008 er et underskuddsbudsjett.
Styret ønsker å ha et budsjett som styrer
mot balanse/ 0.
Barn og Ungdom: utgiftene reduseres fra
100.000 til 60.00.
Bedriftsseilasen : utgiftene reduseres fra
10.00 til 5000.
Styret er enige om å bruke litt tid på
styremøtene til å se på utgifter i forhold til
budsjett, og til å drøfte de store utgiftene
foreningen har.

Endre

lnger
Lise

Endre



Pengestrøm:
Gjennom fakturaer som mottas viser det seg
a[ det er mange som har anledning til å

handle for foreningen. Mangelfull informasjon
på faktura er g)ør regnskapsføringen

, vanskelig.
I Leverandørene informeres om:

- de som handler må vise legitimasjon
- faKuraene må veere underskrevet

med navn og avdelingsnr.
Oversikt over avdelinger finnes i

budsjettoversikten.

Det lages liste over våre faste leverandører:

Det skrives brev med informasjon, noe av
informasjonen er navn over de som har
anledning til å handle. Brevet leveres ved
besøk hos leverandørene.

Inger
Lise

Endre
+?

Komiteer:

Tur og Hav: Nita ikke til stede'

Regattakomiteen:
Regattasjef : Kristian Åsle.

- bygge kompetanse innenfor det som
har med regatta å g1øre,

- bindeledd mellom regattakomiteene og
styret,

- ha oppmerksomhet På
sei lingsbestemmelsene ved
seilarrangementer foreni ngen
arrangerer eller deltar i.

For regattaene One-star og Two-star har
tars-Erik Larsen tatt på seg oppgaven som
regattasjef.

Slippenansvarlig:
Arild Amtrup er Slippenansvarlig'
Hovedoppgavene her er anlegget på Stippen
med hus og uteområde samt brygge.

Tema: viktig med aktiv=handlig i forhold til
det som faktisk trengs å giøres.
Mange av de som har hatt verv i avdelingene
her tidtigere, ønsker ikke å fortsette.
Alle kan komme med forslag til hvem som
kan spørres om å bidra /^ta verv.
Arild jobber videre med å prøve å skaffe
medlemmer til Bryggekomite og Huskomite.
tnqerÅ. ttatch qåi-lnn som mealem. I Arild
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Det er mulig at Ragnar Ringstad ønsker
fortsette i bryggekomiteen.

ViKige oppgaver fremover:
Hvordan ivareta foreningens båter / utstyr
ute.

Ha et system for hvem som har nøkler og
hvem som har tilgang til hus og båter /
utstyr ute.
Stikkord: tilgang og kontroll er viktig.

Er det fornuftig å lage nytt nøkkelsystem?
Espen undersøker hvile(n) låsemuligheter
som kan være aktuelle og kostnader på
dette.

Taket på "Bua":
Taket trenger reparasjon.
Hvordan reparasjonen skal gjøres, hvem
som kan gJøre det og pris må undersøkes,
Det er viktig å ta kontakt med Fredrikstad
museum i denne saken som har med
bygningen å gjøre.

2 Gjennomgang av referat forrige
styremøte.
Sjøsidekomiteen:
Endre informerer, foreslår å invitere
komiteen til et styremøte for oppdatering for
styret, og for å se på hvem som skal sitte i

komiteen videre.

Ny Jollebrygge:
Lars-Erik Larsen holder tak i denne saken
som en foftsettelse av oppstartet arbeid i

forrige styre.

3 Brygga, oppfølging fra årsmøtet.
Alle i styret må ha tilgang på Oe regler som
eksisterer. Styret må gå gjennom disse og
finne sin holdning til hva som er gjeldende.
Viktig å ivareta historikk og se fråmtiden.
Medlemmer til komiteen som skal arbeide
med dette må velges.
Saken taes opp som egen sak på neste

Espen

Endre

Lars-
Erik
Larsen
Arild

7. a Endre
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4 Aktivitetsplan framover.
Regattaer:

Norgescup.
Sven Jacobsen informerer om Norgescup.
Egen komite som holder tak i dette
arrangementet som er stort i antall
deltagere , ca. 32O båter, og stort i forhold til
organisering.
Arrangementet er et samarbeid med KNS.
KNS har ansvar for 3 baner, FS har ansvar
for 2 baner og arrangementet på land.
Det er lagt et budsjett som ser ut til å gå ut i

0.
Det er fortsatt behov for båter og folk til
sikringsbåter under seilasene.
Hovedbrygga på Andersenslippen må være
ledig til arrangørbåter.
Styret forfatter informasjon, et hyggelig
nabovarsel, til naboer om arrangementet,
det vil bli merkbart i nærmiljøet.
Forhåndsomtale i avisene vil også være
aktuelt som informasjon. Inger opplyser at
kommunen er veldig positiv til bruk av
områder.

Bedriftsseilasen.
Påmelding via foreningens hjemmeside,
Petter følger opp.
Deltagelse faktureres i etterkant av
påmelding.

Twostar.
160 påmeldte -  0 på venteliste.
Denne betales på forskudd.

Onestar.
Hittil 28 påmeldte.

Humlungen
Ingen notater her. Obs. tenke på å få tit et
bra arrangement rundt premieutdeling / på
land.

Tur og Hav.
Deltager ved arrangering av sikkerhetskurs:
Neste er 25. - 27. april, det blir det siste nå.
Det har vært tanker om å starte
nybegynnerkurs med Twokrona båtene, og
kurs i tillegging.
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Barn og Undom.
Sommerskolen. 10 påmeldte til nå. Nedre
aldersgrene 8 år. De planlegger overnatting
på Lerterøtangen. Trenger flere telt.

Brygga:
Jollebrygga:
Skal være klar til Norgescup.
Se tidligere i referatet.

9enE+.lasfl " .
Foreningen må ha godkjent lagring av
bensinkanner.
Undersøke med brannvesenet hvilke regler vi
må forholde oss til, snakke med Moss
seilforening om hvordan de har løst saken.
Wulff mener han kan ta jobben med å få
laget skapet.

Parkeringsplassen ved riksveien.
En nabo har bygget gjerde som delvis er inne
på vår tomt.
Det er gjoft en muntlig henvendelse om at
foreningen ønsker arealet tilbake og ikke
økonomisk kompensasjon. Det er advokat
inne i sake: Geir lohansen.
Saken må følges opp av Arild og Endre.
Arild kontakter advokaten.

5 Brifing fra komitåen angående
Norgescup.
Se under aktivitetsplan over.

6 Eventuelt.

Premier.
Endre bestiller premier fra Magnor slik det er
gjoft tidligere.

Stifternes pokal.
Her hører det med en bok med navn på alle
som har hatt pokalen. Inger er informert fra
Lars-Erik L. om at den er leveft en person for
ajourføring.

Inger

Arild

Endre
Arild



Tele'eEninger v. Inger Lise.
Inte"nett" fu st'telefon, mobil m. m.
He' en det uoversiktlig og trengs en
op pny dd ing.
nr-ger'- Lise lager en oversikt over
ernerandører på slike tjenester som kommer
tram gjennom fakturaer, og drøfter det med
Petter.

Henrik.
Savner en komitå som kan se på inntektene
til foreningen.
Hvordan skaffe mer inntekter, finne penger å
søke om. Flere har interesse for dette.

Inger.
Pris for vasking etter utleie.
ruå +00,- økes til 500,-.
Ønskelig å se på kontrakten for utleie.
Skal pris justeres.

.o
Espen kan se på denne,

Klubben har fått 15.000,- i tippemidler.
Det må sendes en kvittering.

Inger
Lise /
Petter

Henrik
Espen
Endre

Espen

fnger
Lise

NESTE SWREMøTE ER 7. APRIL
KL. 19.OO PÅ ANDERSENSLIPPEN.
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