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S§remøte på Andersen Slippen mandag 21.mai 2AAZ.

Tilstede: Lars-Erik Larsen, Petter Larsen, Jørgen Oksmo, Nita Ørmen, Inger Lise Fernløf,
Endre Steinbru,
Grete Norli.

Referat nr. A3lO7 Referent: Grete Norli

Gjennomgang av referat fra l6.april.
Enkel tilbakemelding til nye medlemmer .

Velkommen som medlem i Fredrikstad Seilforening, Ditt
medlemsskap er nå registrert. ( Det gies også tilbakemelding
på husstandsmedlemmer). Med Hilsen Grete Norli sekretær.
Tralle
Foreningen kjøper tralle som kan benyttes av alle.
Det finnes fra tidligere et vedtak på at private ting ikke skal
oppbevares i foreningens lokaler. Styret opprettholder dette
vedtaket per dags døo.
Kort informasjon om dette vedtaket sendes til alle
medlemmer.
NaDovarsel ans. Drvsse.
Bryggen til nabo Åsle har fått tillatelse til å lage ny
flytebrygge, men uten fodengelse, den må ha de samme mål
som den gamle.
Komit§ for brygqereglement
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Foreninsens IOD:
Ny ankerplass / mer bruk

Fakturering av brvggeolasser

Medlemskontingent: Det er nødvendig med samarbeid med
Per Øyvind for å fi
dette til. Avtale en kveld med han.

fer ta).uno.
Det innhentes mer informasjon om dette tilbudet, følger det
serviceavtale med?

Lars bnK -

16t07 Status komiteer:
Lera komiteen melder om rekorddeltagelse så langt i år.
Bedriftseilasen er i rute. 38 båter er meldt oå.

Foreningen trenger kopimaskin. Det foreligger et tilbud fra
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Watski Two Star:
Lars Erik melder at kontrakten med Watski er reforhandlet for
de neste 3 årene.
Watski ønsker å markedsføre seg mer under selve
arrangementet med for eksempel telt, flagg T-trøyer til
seilerne.
Det er fortsatt behov for folk til enkelte oppgaver.
Første start kl.17.00 onsdag og siste start kl.10.00 torsdag.
Gretg lnger Lise og Nita tenker de kan hjelpe til og gir Jørgen
nærmere beski
læie av Andersen Slippen
Gen Begby , fredag L juni: Nei pga. sommer og helg.
ftEi fJsls riiutu, i- tui uU. awi p6.!. Biiristririi. (rID wiirt!
arrangemert
Roar Larserq torsdag 9. august 07: JA, hverdag, ingen annen
allivitst.
Motoren til den nye AL-430 båten bråker så mye at den
oppleves å ikke tifredsstille ønsket. Motoren har vært hos
Leres, tilbakemeldingen er at den "er" slik. Kartlegge
næ[nere om kjøpot kan anuleres, hva annen motor ko$er.
Jubilansslnivet: Lars Erik jobber med dette.
Jørgen tar opp a, quantum ønsker å leie lokaler for å kunne
serve seilerne med reperasjoner under regattaer,
Watski Two Star, Farr 40, Hankø Raceweek
Foreni,ngen har telt som kanskje kan brukes, må reises på
ougnac, nva Kan oe D€Iate I lelei

Krediteres for medlemskontingent: Perter Bjørge. ( har betalt
utenom n3sport
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Arvid Kaupang har meldt
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seg av Watski Twostar, han ønsker
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et IÆæ\pDE-v. Juuvii- ia IM-bi$*å,6i6i-rlfur
tilbake når han dokumenterer avmeldingstidspunktet, sende
en meldins til han om dette.

Grete

Obs Neste s§remøte: Mandag 20. August H. 19.00 på Slippen.
Eventuclle saker som kommer oDD tå€s oå tlf. eller e-nost.


