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Styremøte på Andersen Slipp€n O7. april 2OOB,

Tilstede: Endre Steinbru, Inger Lise Fernløf ,Inger Hatch, Petter Larsen, , Espen
Eggen, Kristian Åsle, Henrik Wulff. Nita Ørmen

Forfall: Grete Norli, Arild Amtrup
Referat nr, O4 / 08. Referent Nita Ørmen,

Nr Ansvar Frist Status
1. Referat og oppfølging
Kort gjennomgang av referat fra møtet 5.
mars.

Kommunikasjon:
Kort evaluering av det nye mailbokssystemet:
konklusjon: Vi kutter det ut.

Hjemmesiden på nettet.
Kort presentasjon av den nye hjemmesiden.
Ny side opp og går i løpet av uke 16.

1 b. Økonomi:
Inger Lise presenterte endringene på
hovedforeningen, barn og ungdom og
bedriftsseilasen.
Kort diskusjon omkring momsplikt elller ikke i

organisasjoner.

Det arbeides foftsatt med
signering/anvisningsrett. Utgangspun kt at
komiteledere får anledning til å handle og
underskrive i forbindelse med innkjøp. Rutiner
må lages.

Viktig med budsjettmøter mye tidligere i året.
Eksempelvis økt tilskudd til barn og ungdom.
Kanskje vi kan få inspirasjon fra andre
foreninger?

2. Oppgradering av taket på uthuegt
Kostnadsoverslag presentert fra et firma.
Mulig at det hentes inn enda et anbud.
Museet innoår avtale med FS om
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forskuttering av kostnadene i forbindelse med
,,åL^J-:^-uLucur il 19.

3. Komiteer:
Sjøsidekomiteen:
Inger Åsle inviterer dem

Barn og Undom:
Har gjort klar båter, tatt ut 4 optimister.
Tvåkrona regatter på tirsdager. 44 påmeldte
til sommerkurset. Overnatting planlagt.Fk.
helg kretssamling med flere foreninger, 30
båter.

Tur og Hav; Består av Nita Ørmen, Erik Ryr,
Odvar Johansen og Turid Johansen. Komiteen
st-iiiier seg tii disposisjon for arrangementer
på vårparten og arrangerer medlemsmøter
med utgangspunkt i langturseilere til høsten,
samt et par quizkvelder'. Deltar i arrangering
av sikkerhetskurs i april.
Med som sosiale aktører på Norges cupen.

Regattakomiteen:
Består av Kristian Åsle, Petter Larsen, Geir
Begby. Lars Erik Larsen og Rino Jensen

Slippenansvarlig:
Arild Amtrup er Slippenansvarlig.

I Bryggekomiteen s[t[er:
Ragnar Ringstad, Æ€Ektund, Fredrik Åsle,
John Grini, Espen Eggen og Arild Amtrup"

Forslag fra Arild om p se å to nevnte
båtplasser.

Endre må sjekke hvor Fensbekk saken står.

Huskomitteen består av Odvar Johansen,
Inger Åsle, Roar Larsen, Espen Johansen,
Knut Bøymo og Arild Amtrup.

Ny Jollebrygge:
Venter på lastebil. Søknad om anleggsmidler
sendes innen 14. april.

4. Bryggat oppføaging fra årsmøtet.
Bryggekomiteen består av nesten de samme
som forrige gang, bortsett fra at Espen
erstatter Endre
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5. Informasjon om satsing på team
Fredrikstad. Skal v! sette opp en
spoftslig målsetting?
Se Seilmagasinet. Dette er en forpliktende
satsing for foreningen. Vi etterlyser plan for
aktiviteten med kostnadsoverslag. Sportslige
målsetting er bør innarbeides generelt i

foreningen. Virkemidler diskuteres neste
s§remøte.
Det bør være differensierte satser for
medlemmer og ikke-medlemmer, 250 kr og
(f1fl lzrnaarJVV Nt Vt tut r

6. Vårdugnad
Dato ennå ikke fastsatt. Lars Erik har
oversikt? Tur og hav sørger for innkalling til
vårdugnad med påfølgende fest.
Jollebrygga lages på dugnaden.
Henrik tar ned og maler flaggstengene.

7. Sikkerhet under arrangementer
Idå fra Baerum seilfcrening. Inger sjekker
rutinene og prosedyrene med Roar +
Seiiforbunciei. inger Lise tar mecj oversikt
over forsikringsbestemmelser til neste
styremøte

8. Nøkler. Espen presentefte flere
kostnadsoversiag. Alie ser på Oet tii neste
møte.

9. Eventuelt"
- Aktiviteter på Slippen: Naboene inviteres til
en orienteringskveld i forbindelse med neste
styremøte 5. mai kl. 18. Grete og Endre lager
invitasjon med oversikt over aktivitetene.
Kaffe og kake serveres"

- l crEr egi ililger
Inger Lise og Petter har ordnet opp i rotet.

- Konto-opprydding. Inger Lise ordner dette.
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c^- HVOrOan SKame mer tnnieKier, Iinne penger
å søke om. Må jobbes med foftløpende.

- Ønskelig å se på kontrakten for utleie med
hensyn til bl.a. ordlyd.
Espen ser på dette sammen med Inger.

- Orientering om utvikling av sjøspoft senter
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i dette.

- Oppfordring fra Endre om at alle komiteene
bidn-ar aktivt i innslag til Seilmagasinet. Bidrag
kan sendes i stikkordsform eller ferdig
redigert til Endre. Gjerne med bilder.

- Diverse utleiesaker. Ja til Theodorsen 16.
august. + et par andre forespørsler.

- Lån av båter i uke 28 til Dankert Melby. Vi
ønsker å ta leie på t<r.zoo0 pr. båt.

- Klubbeffekter, Espen og Henrik sje«ker.

Taaarrrr!re.

NESTE STYREMøTE ER 5. mai
KL. 18OO PÅ ANDERSENSLIPPEN.
(Nabomøte fsrs11


