
Referat Andersen-slippen mandag 15.01.2007

Tilstede : Lars Erik Larsen, Jan Erik Danielsen, Magne Tønnesen, Inger Lise Fernløf, Jane May Johnsen,
Inger Åsle Hatch, Per Helgesen, Andrd Manskow Hansen.

Referent : Andrd Manskow Hansen

1. Gjennomgang referat
Lars Erik Larsen går igjennom referat fra forrige styremøte.
Magne Tønnesen informerer om status bryggeanlegg og fremdrift.
Jørgen & Andrd sjekker med Homlungen komiteen ang kretsmesterskap.

2. Regnskap
Lars Erik Larsen informerer om hovedtall budsjett 2006 avdeling for avdeling.
Huset : utgifter og driftskostnader på huset ble diskutert, forsikringspremie bør føres på hovedforening.

Hver avdeling går igjennom sine hovedtall og kontrollerer.
Lars Erik Larsen redegjorde for faktura fra Arendal Seilforening. Mange feil vedr. One-star og Two-star
kontrollerer bilag iht. avtale. Korrigerer iht. two-star budsjett.
Lars Erik Larsen informerer om tanker rundt HRW 2007 og foreningens Ønske om å delta som arrangØr.
Per Helgesen redegjør for søknad fra Lasse Berthelsen om opplag mekkehengere ifbm Farr 40 VM på
hankø. Skal diskuterer i brygge komiteen og komme tilbake med svar.

3. Idrettsregistrering
Henvisning om idrettsregistrering. Lars Erik Larsen ser på dette sammen med Inger Åsle Hatch.

4. Jane May informerer om stormøte.
Audun Hetland ønsker å besøke Fredrikstad Seilforening med sitt foredrag. 15.feb ble nevnt som en muli
dato, flertallet mente dette var k app tid med tanke på annonsering i aviser/seilmagasinet etc.
Jane kommer tilbake med nltt tidspunkt samt sjekke opp Onsøy Rådhus som er,.t lokasjon.

5. Per Helgesen redegiør for avtale med Bhin.
Bhin ønsker fortsatt og drive kiosken på slippen, men ikke under de fortutsetninger som ligger i dag.
Spørsmål rundt kommersiell drift av kiosken m@ mattilsynet, kjøkkenets fasiliteter ol.
Flertallet for at Bhin kan markedsføre sin restaurant på slippen, websider etc som et tilbud til medlemmel
og gjester.

6. Jubileumsfesten
Logo vedtatt
Jubileumsfest 31 mars med åpning av flaggstang, lett servering på Slippen.

Jubileumsmiddag 22.sept Phønix. Starter på slippen med enkel servering, båttur til sentrum og fest på



/
Phønix. Antar 150 personer. Veslø ble nevnt som alternativ båt. Jubileum skal inn som egen post i budsje
for 2007.

Premier : jubileumslogo på glass, Lars Erik Larsen tar med vareprøve på pique & caps m/logo.

8. Forberedelse årsmøte
Årsberettningen.
Avdelingene går gjennom tall med Fernløf.
28 Feb. Er årsmøtet. Annonsere 2 spalter i F-b, seilmagasinet og foreningens web-sider.
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