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Styremøte på Andersen Slippen O5. mai

2OO8.

Tilstede: Endre Steinbru, Inger Lise Fernløf ,lnger Hatch, Grete Norli, Espen
Eggen, Kristian Åsle, Arild Amtrup,
Forfall Nita Ørmen, Henrik Wulff, Petter Larsen,
Referat nr. O6 I 08. Referent Grete Norli.

Nr

Møtet staftet kl. 18.OO hvor det var satt
av en time til å møte naboene rundt
Slippen. tnvitasjon med oversikt over
foreningens arrangementer i 2OO8 var
på forhånd lagt i postkassene til
naboene.
3 naboer møtte, de viste interesse og
hadde innspill. De var spesielt opptatt
av trafikk / parkering Iangs riksveien.
201
o8

Gjennomgang av referat nr. O5

I

Ansvar Frist

08,

Anvisning:
Endre har formulert et brev med
informasjon om nytt styre og laget en liste
over de som kan ut varer på foreningens
vegne.
Alle uttak av varer skal kviteres med navn. (
Brevet legges ved dette referater i
protokollen). Brevet ble godkjent av styret
og sendes til våre leverandører.

Endre

Plasser som skal sies opp:
Endre har ansvar for dette.
Endre
Svar på Fensbekk sitt brev til foreningen, i
forbindelse med oppsigelse av hans plass, i
07, er nå skrevet og Endre vilse til at det blir
sendt.
Endre

Status

Foreningens parkeringsplass ved
riksveien:
Plassen er nå, ryddet og gjort klar til bruk.
Parkering her skal skje etter avtale med
FSF, og det^settes opp skilt med informasjon

Arild

om dette på plassen.

Gammel jollebrygge:
Brygga blir tatt opp under dugnad 8/5
Deler vil bli brukt under NC
Brygga settes deretter ut for salg på

Arild

Finn.no.

Utleie at telt

til Humlungenseilasen:

Det etterspørres hvordan teltet blir ivaretatt
ved utlånet, Vår forening er medarrangør og
vår mann inn er GunnaiTørnquist, slik blir
våre interesser ivaretatt.

2tl

o8

Materialforvalter:
Arild tar opp at det er behov for en person
eller komite som har ansvar for å ta hånd
om foreningens verdier.
Egen båtkomite?

Endre

Teltene?

Styret vil ta dette som egen sak på et
senere styremøte.
221
o8

Den nye ribben:
Må forsikres.

Det er behov for henger til ribben
Inger tar opp at det er viktig å se til at
hengeren er godt nok tilpasset fasongen på
ribben.
Det er ikke spesifisert satt av penger til
henger i budsjettet, styret vedtar at det er
helt nødvendig med henger for å få brukt
ribben som ønsket og for oppbevaring.

231
o8

Krankurs:
Sven O. Well har vært kontaktet for å få tit
et krankurs. Han skal melde tilbake om pris
og tid.
Det er 4 personer som er aktuelle til å ta
kurset.

241
o8

Sikkerhetl
Henrik har foreningens forsikringer til
gjennomgang.
Det er vi
at forsikringer er i orden og
sikkerhet
ss i forhold til de

Inger
Lise

Endre

arrangementer foreningen har.
For NC kan Inger informere om at det finnes
en varslingsplan og at det er arrangørene
som holder tak i dette, blant andre Sven O.
Jacobsen.
Ev.

NC

- for joller 24. og 25. mai.

Arild er undrende til om alt er på plass rundt
et så stort arrangement.
Inger Informerer om den logistikk som er
lagt og gjennomføring.
En stor utfordring er trafikken som følger
med. Det er planlagt parkering andresteder
enn ved Slippen ( der skal det være plass til
båter) Det kommer opp forslag om å leie
buss for å t<iøre skytteltrafikk mellom
Slippen og parkeringssteder for å få det hele
til å gli. Styret er positive til dette.Inger tar
dette med seg inn i komiteen.
AL

-

båten selges etter NC.

Neste s§remøte er berammet til 2. juni
Kl. 19.OO på Slippen.
Endre er boftreist.
Styret kan møtes for å ha et fora om
noe må taes opp.
Store saker som å ta stilling til hvordan
brygga skal forvaltes i framtiden og
materialforvalter må taes på styremøte
etter sommeren.

Etter møtet informerte Per Bjar fra
Sjøsidekomiteen. For å jobbe videre
med utvidelse av bryggeanlegget er det
gjort henvendelser til kommunen om å
se på mulighet for å sette i gang og
delta i utarbeidelse av reguleringsplan
rundt det nære området av SlipPen.
Komiteen venter på en tilbakemelding
fra kommunen. Foreningen vil ta
endelig stilling til dette når
ti lbakemeldi ng foreligger.

Inger
Kristia
n

