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Tilstede: Lars-Erik Larsen, Jørgen Oksmo, Nita Ørmen, , Endre Steinbru, Grete Norli.
Magne Tønnesen, Andre M. Hansen, Petter Larsen, Per Helgesen,
Inger Lise Fernløf, Inger Åsle Hatch.
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Nr Sak Status Ansvar Frist
27 lO7 Giennomaeno av referat

Slippen Grand Prix

Klubbkveld med
Elin Samdal

Siøsidekomiteen
Politikere inviteres for
informasjon om
anlegget og aktiviteten
til foreningen

Rekruttering til
oppgaver ved
arrangementer:
Ta opp på
medlemsmøtet LOILA
om noen har forslag om
hvordan rekruttere

Hjemmesiden /
Websiden
Det er lagt ut kaft over
foreningens
aktivitetssteder

6 båter deltok

22 personer
møtte

Forslag fra
Endre

Hata

Larc-Erik
Magne

Endre

2alot Arsmøtevedtakr
Styret gis i oppdrag å
kiøpe 2 plasser på
bryggeanlegget.
Plassene skal brukes til
instruksjonsbåter og
klubhens seilioller.

Plass nr. 5 og plass nr.
2t
kjøBes av seilforeningen

Kriterier som
finnes for
gien§øp:
Plasser som ikke
har vært
benyttet på 2 år.

Enstemmig
Vedtatt

Styret

S§ret for
20,,7
Formann
sender
rekomandelt
brev om
vedtaket til
dagens eiere
av olass nr. 5

1.
november
2AO7

1.
november
20''J7
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291A7 Terminliste 2OOB

TWO STAR

BEDRIFTSSEITASEN

HA]TKø RACEWEEK

HUMLUNGEN

SIMRAD ONE STAR

Styret går for å ta på
seg å arangere I{Itl for
Melges

Det er kommet
forespørsel om
foreningen også kan
arrangere Nl{ for
Express

Om de kan sam§øres,
kan det vurderes å
arrangere begge,
l.lelges-H M prio riteres.

Start 18.Iuni

7, iuni

26. juni

9. august

august, ikke
avklart tid og
finansiering

Melges -
klubben gis
tilbakemelding

Se på om begge
arrangementer
kan gå samtidig
Kontakte
llelges-klubben
om deres
mening-
Starte dialog
med
Ekspressklubben
om deres
mening

Ny gruppe
arrangører må
på plass

Per

Lars Erik

lørgen

30107 EvFntuelt
Seilere fra Hvaler, Fr.
stad, Sarpsborg ønsker
å ha et treningsteam på
Slippen i yinter ( ca. 6
peroner)
Viktig at de bidrar med
vedlikehold og tar
ansvar for joller og
båter som brukes.

TWO KRONA CUPEN
Hver 2, ørdag i vinter:

Adventsseilae I Hankø
rundt i desember
§eilkurs:
Innspill fra formann om
at foreningen bør
arrangere kurs i seilingl
Barn, ungdom og
voksne:

Snakke med de
§om er
ansvarlige i
gruppen: Roar,
Roger og Elin

Start 2O.
oktober
17 lag er meldt
på så langt

Nita, Endre og
Iørqen starter

Per tar
kontakt med
Roar Larsen

Endre
Jørg€n
Andre

Per



Helt nybegynnere og litt
øvede.

Båtførerorøven
Foreningen bør
arrangere kurs :
-planlegge
-lage en pakke
-bemanne opp
-betale for lærere I lønn

Grete
Leie av Sllppenr
Noen har fått nei den 4,
mai, sjekke om disse er
medlemmer for å
klarere ut i forhold til en
ny søker som er medlem
for å avklare denne

,øroen:
Fredrikstad
§jøspeidere,ved Terje
Ytterstad, ønsker å leie
jolter og følgebåter på
onsdager i seilsesongen.
24 barn,9 - 16 år
De skal trene til å kunne
seile med IOD-båter

Nita:
Årsfest

Maqne:
Vasklng på Slippen;
Marie slutter
Britt slutter i
huskomiteen, hun har
hatt ansvar for utleie

En person bruker
dusianlegget utover
reqlene oo har nøkkel.

planlegging av
kurs

Terje Ytterstad
inviteres til
neste styremøte
12. november,
for videre
drøfting

26, ianuar

Siekke ut om
Marie har sagt
opp og når hun
slutter

Innhente
nøkkelen

Grete

Jørgen

S§ret er
festkomite

Per

Lars-Erik

STYREMØTER:

12. NOVEMBER
10, DESEMBER
14. XANUAR
28. XANUAR
25. FEBRUAR
27. FEBRUAR

Ånsmørr r UKE 9,29.
februar

JULEMøTE Lars-Erik
Avklarer sted
og tid
Grete sender
datoene til
Britt

Obs Neste s§remøte 12.
november

Tall I budsjett


