
Referat fra styremøte 16. apri,2007

Tilstede: Lars-Erik Larsen, Inger Lise Femløf, Inger Åsle Hatch, JørgenOksmo, Magne Tønnesen
Nita Ørmen, Per Helgesen, Petter Larsen. Endre Steinbru (referent)
Forfall: Grete Norli, Andre Manskov Hansen

1 Gjennomgang referat:
Lars Erik leste referat fra forrige møte.
Sak 1-1 : Årsmøtereferatet:

Referatet er godkjent, men ordlyden i henvisningen til Lasse Berthelsens forslag rettes. Skrivefeil
rettes.

Sak 1-2: Medlemskartotek etc
Forslag til respons til folk som vil melde seg inn pr epost legges fram på neste styremøte.

Sak 1:3:Kommiteene
Det er ønskelig at foreningen kjøper inn tralle som kan brukes av alle

One Star-kommiteen:
Lars Erik har vært i møte med Simrad. Noe arbeid gjenstår før kontrakten er i boks. Det er en
kompleks pakke, sponsorene vil ha verdier for de kronene de putter inn i arrangementene.

Sak 1-4: Nabovarsel
Det er ikke mulig å utsette fristen for klage. Fredrikstad Kommune har på vegne av oss kommet
med kommentarer i saken. Våre sysnpunkter er tatthensyn til.

2: Nedsette komit6 for å utarbeide forslag til bryggereglement.
På årsmøtet fikk styret fullmakt til å nedsette en arbeidsgruppe som skal se på eksisterende
bryggeregler med hensyn til tildeling av bryggeplasser og hva som skal til for å opprettholde denne
plassen, og eventuelt komme med forslag til endringer eller nye regler. Arbeidsgruppen bør
representere foreningens ulike interesser. Arbeidet skal være gjort i løpet av 6. måneder.

Det ble lagt vekt på at kommiteen skulle reflektere alle medlemmene. Ingen av medlemmene skulle
være part i saken.

Valgt ble Endre Steinbru, Jørgen Oksmo, Egil Norli og Henrik Wulf.
Arbeidet skal være ferdig 15. november.

3: Søknad fra Henriette Torjussen om leie av Slippen i juni 2008.
Etter en diskusjon ble det enstemmig vedtatt å avslå søknaden om leie av slippen .

4: Henvendelse fra Øsfold Idrettskrets ang midler til integrering.
Vi prøver å søke midler til aktiviteter på sommerskolen. Inger holder i denne saken og spiller ball
med Endre når det gjelder søknaden.

Sak 5: Bryggekomiteen,Innstilling fra Per Helgesen
Per Helgesen refererte fra bryggekommiteens møte. Ragnar Ringstad er ny leder, ellers er
medlemmene de samme som tidligere.

Sak 6: Nedsette komit6 for giennomføring av jollebrygge/rampe



Til omggjøring av jollebryggene trenger man en person til å giennomføre prosjektet, og å innhente
priser. Ragnar Ringstad og John Hatch s_pørres, de får med seg Ha§l fe_lsbekk og T{gJg , *i-,,-.*;.. '., i
Nicolaysen. Lars Erik sender tegningene. Dette må være en hurtigarbeidende kommite som kan 'tt:::..,.-'' ,^.^ ,, "...,

gjøre ferdig arbeidet så fort som mulig. Bryggeelementene som blir ledige tas vare på.

Sak 7: Innkjøp av PC til kontor og bærbar pc.
Innkjøp av PC'er: En stasjonær til kontoret og en bærbar PC. Den bærbare PC'en er til
resultatservice, men skal disponeres av sekretæren utenom regattaer.

Sak 8: Tirsdagsregattaer. Pushe til litt fart rundt dette.
Jørgen og Andre setter opp en terminliste. Prøver å komme i gang 8 eller 15. mai.

Sak 9: Gjennomgang komiteer.
Kommiteene må sende inn navn på medlemmene til Petter.
Tur og hav kommiteen \iita Ørrnen'.
Kommiteen stiller på de arrangementene som holdes i var. De ønsker seg en litt friskere
hjemmeside. De ønsker å arrangere Damekurs med knuter etc. Høstklaryjøring med Ragnar
Ringstad den 1 6. okrober. Årsfest i januar 2008. Dessuten planlegges et stormøte våren 2008.

Bam og ungdom. Inger
Kommiteen bestar av de samme medlemmene som i f or
Vi har fått ut TK (16 fots piastbåt) Al er på r edlikehold. Lærlingene er på vannet.

Jørgen påpekte at foreningen må spandere skikkelig fortøyningsutstyr på båtene. AL skal stå på den

gamle R[B-hengeren.

Bøyer legges ut. M trenger 5 bøyer, og må bli enige om hvor bøyene skal plasseres. Inger, Jørgen

og Lars-Erik finner ut det. Lars Erik og Jørgen kjøper bøyer hos Ralf.

Hus og Bryggekommiteen, Per
Det har kommet opp en diskusjon om museets IOD. Den ligger forkjært ute på bølgebryteren og bø
flytes. Man bør også undersøke muligheten for at den kan bli mer brukt.

Det har vært diskutert behov for mer strøm på bryggene. Dersom det skal komme må brukeme
betale for det.

!å Det er ønske om bedre søppeltømmingsrutiner. Kommiteen gSør et framstøt mot teknisk drift og

spiller på at Slippen er offentlig badestrand.

Dessuten vil man ha bedre oppfølging av utleie. Det hender at noen låner med seg ting fra Slippen
og glemmer å levere tilbake.

Det er også kommet klager på renhold.
Huskommiteen lager en sjekkliste som henges på veggen hvor vask og ryddetid noteres opp.

Komiteen er veldig stolte av den nye masta. Dugnadsinnsatsen sparte foreningen for 25000 kr.

Bedriftsseilasen: Magne
Kick offmøte med alle impliserte fredag 4. mai

Regatta: Jørgen
Setter opp terminliste for tirsdagsregattapå slippen.
Det er kommet forslag om å lage en egen høst/vinterserie med Tvåkronar på slippen.
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Det er kommet forslag om støtte til deltagelse i H-båt VM i Turku. Foreningen har ikke tradisjon for
å støtte voksne seilere. Søknaden avslås.

Lera: Endre
Onsdagsseilasene starter 18. april. Båtene seiler med flagg fra Quantum, som godtgførelse for gratis
signalflagg til seilerne.

Sak 10: Fakturering av medlemskontingent, bryggeplasser etc
Faktura på bryggeplasser og medlemskontigent sendes ut med 14 dagers betalingsfrisl. 

-rSponsorpengene må også faktureres.
Obs: Utgifter i forbindelse med de store regattaene må merkes spesielt pga. MVA-regnskapet.

Eventuelt:
Innkjøp av tilhenger til RIB.
Lars Erik får fullmakt til å kjøpe inn en henger med knekk som er egnet til RIB-en for under 14000
kr.

Magne stilæ forslag om et regelverk for bruk av foreningens båter. Herunder skal prioritering av
brukklart framgå
lnger lager et forslag som sendes ut til styretpr eposl

Fredrikstad 23. april

EÆdsc S+einbnr

lqfrL j,/ -l*/


