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Styremøte på Andersen Slippen mandag L2, November 2OO7.

Tilstede: Lars-Erik Larsen, Jørgen Oksmo, Nita Ørmen,, Endre Steinbru, Grete Norli.
Magne Tønnesen, Petter Larsen, Per Helgesen, Inger Lise Fernløf, Inger Åsle Hatch.
Ikke til stede: Andre M. Hansen.

Referat nr. O7 lO7 Referent: Grete Norli

Sak nr. Sak Ansvar Frist
3UA7 Samarbeid med Sjøspeiderne.

Terje Ytterstad fra Sjøspeiderne møtte for å orientere ssret om
deres ønsker om å bruke Two-krona jollene for å lære seg å
seile.
De ønsker for eksempel å kunne bruke jollene 5 kvelder vår og 5
kvelder høst, onsdager, de trenger også at noen kan lære bort
seiling.
Terje Ytterstad lager et oppsett med oversikt over ønsker og
behov for bistand i forhold til bruk av jollene.
De skal gjennomføre livredningskurs for sine ledere.
De har langsiktig mål om å kunne seile regatta med IOD- båter.
Terje Ytterstad hadde også et innspill om bruk av jollene i

forbindelse med Ferieklubben i Fredrikstad. Dette kan taes opp
iqien oå et senere tidsounkt.

Jørgen er
kontaktperson
mot Terje
Ytterstad.

32107 Gjennomgang referat fra styremøte 15. Oktober.
Sjøsidekomiteen:
Magne har hatt kontakt med Westvik, ny leder i planutvalget i

kommunen. Saken vår om bryggeutvidelse utsettes til 22.
November, planuWalget tar kontakt med Per Bjar for å få tit en
befaring ute på Slippen. Representanter fra styret kan bli bedt
om å møte på t<ort varsel.
Oppsigelse av plasser:
Brev om oppsigelse på ae plasser som ble bestemt er sendt som
rekomandert sending.
Rekruttering av medlemmer til arbeidsoppgaver;
Temaet ble luftet noe på medlemsmøte avholdt på Slippen:
Tanker som kom fram:

- arrangere større medlemsmøter med interessante temaer
- referat fra styremøtene legges ut på nettet
- kursvirksomhet: -båtførerprøven, kvalifikasjoner for

seiling i Kroatia
Det har vært mindre oppslutning på medlemsmøter,
Hvordan trekke folk til disse?
TWO-STAR
50 på venteliste per i dag.
Bedriftsseilasen:
Lars-Erik tar initiativ til et møte med den gamle komiteen for å
drøfte hvordan planlegge avviklingen av denne videre.
ONE.STAR
Lars-Erik venter tilbakemeldinq / svar re Simrad om sponsins

Magne holder
kontakten
med Per og
kommunen



\=

innen 20. november.
Det er luftet tanker om One-STAR kan arrangeres slik at
avslutning legges.til Skjærhalden samme helg som Humlungen
arrangeres.
Itlelges Nl,l
Klubben er informert om at FSF er arrangør for NM,
Ekspress NM arrangeres i Røyken.

fnformasjon og innstilling fra komiteen som har sett på
bryggereglementet, årsmøte vedtak O7.
Henrik, Sindre, Jørgen, Egil, Endre.

Innstillingen legges fram på årsmøtet i februar.

Ønskelig at
komiteen selv
presenterer
innstillingen

341fJ7 fnnspill til debatt fra Hita: referat fra styremøtene legges
ut på nettsidene til foreningen,

Bidrag til innhold sendes Petter / Endre

Forslag fra salen på et medlemsmøte i høst.
Styret vedtar at referatet ikke skal legges ut på nettet.
S§ret foreslår at et resyme'av klubblns aktiviteter legges ut på
nettsidene, fgr eksempel som oversikt måned for måned, eller
om andre måter er mer hensiktsmessige.

Økonomi
Kort oppstaft for gjennomgang av økonomisituasjon.
Lars-Erik og Inger-Lise fortsetter arbeidet med
økonomigjennomgang.
Grete og Inger-Lise finner en dag for gjennomgang i forhold til

Forslag om å kiøpe to brukte TWO-krona jo[er
Inger tar kont-akt med forhandler for joller og innhenter pris på 2
nye joller for å sammenligne pris og totatkostnader opp mot å

Ny sak til neste møte:
Det er nødvendiq å få tit for bruk av klubbens båter.
Uleie
Slippen leies ut 29. Mars til Inger Johanne og Bjørn Jørstad, og
16. juli til Øystein Olsen.
Inger sier hun kan ha nøkkel for utleiesituasjoner framover når
Britt slutter. Utleieoversikten bør ligge i styret framover.
Per skal ta kontakt i forhold til et tips om en person som kan ta

ben etter iul når Marie er sluttet.
Neste styremøte 12. desember er julemøte.


