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StyremØte avholdt i lokalene til Nøkledypet Båtforening
mandag 28. april 2OO8.

Tilstede: Endre Steinbru, Inger Lise Fernløf ,Inger Hatch, Grete Norli, Espen
Eggen, Kristian Åsle, Arild Amtrup, Henrik Wulff. Nita Ørmen.
Ikke til stede: Petter Larsen

Referat nr. O5 I 08. Referent Grete Norli.

Nr Ansvar Frist Status
Gjennomgang av referat nr. 4 og
fortløpende saker.

Anvisning / signering:
Det er kun de som er medlemmer i
komiteer og styret som har anledning til
å handle på anvisning.

Sjøsidekomiteen:
Per Bjar kommer til styremØtet 5, mai
og informerer om status for komiteens
arbeid. Mangne Tønnesen informeres
om det,

Brvggekomiteen:
Sommerplasser er fordelt for 2OO8.
Komiteen forslår å si opp plasser:
Hankø Dykkerklubb
Evensen
Finsrud.
Styret må ta stilling til hvordan ledige
plasser skal forvaltes; selges, leies ut,
disponeres av foreningen.?

Spørsmål om tidligere oppsagt plass,
for Fensbekk, er avklart og
gjennomtøft,. Sjekke dette med Lars-
Erik.

Ooobevaring av bensintanker:
Henrik sjekker ut noen kasser han har
tanke omtil neste møte.

Inger

Grete
Endre



Parkeringsplass ved Riksveien;
Parkeringsplassen er ferdig planert.
Det må settes opp skilt om at
benyttelse av plassen skal være etter
avtale med Fredrikstad Seilforening.
Arild og Endre holder tak i saken med
naboen som har gjerde på foreningens
tomt.

Gammel jollebrvgoe:
Benyttes under NM for joller, repareres
og forsøkes solgt etter det.

Materialforvalter:
Slippen-komiteen foreslår at styret
oppretter en komite som har ansvar for
forvaltning av klubbens verdier.
Taes opp på et senere styremøte,

Duonader:
Legges inn som faste gjøremål vår og
høst: for 2OO8: 8. mai og 25.
september. Legges ut som informasjon
på hjemmesiden, sende mail til de
medlemmer vi har liste på, oppfordre
Leraseilerne til å stille på dugnader ( og
bistå på andre arrangementer).

Sikkerhet under arrangementer:
Inger-Lise har med oversikt over
forsikringsbestemmelser. Henrik ser
over disse til neste styremøte,

Nøkler:
Espen har hentet inn informasjon om
alternativt låsesystem, har med mer
informasjon neste møte,

Regattaer:
Foreningens representant i kretsen
informeres om viktigheten av tett
kommunikasjon med formann / s§ret i
forhold til avtaler om arrangementer
rn.rn.r som foreningen skal delta i.
Avtaler kan ikke gjøes uten at de er
avklarte i forhold til omfang og tid.

Humlungenseilasen:
Låner foreningens telt til sitt
arranoement oå Skiærhalden i auEust.

Endre

Endre



Bedrifitsseilasen:
I Arrangementet vil trekke flere folk i år
og det er behov for større telt. Det leies
inn et ekstra telt for å dekke dette
behovet.

Til Bedriftsseilasen og Nft i jolter og
TwoStar vil det være behov for dugnad
av medlemmer. Oppfordring om å stille

i opp legges ut på hjemmesiden, det
sendes mail til de vi har adresser til og
de som seiler på Lera oppfordres til å
stille. Til Bedriftsseilasen leies det inn
hjelp gjennom Stjernen.

Sommerskolen:
Fulltegnet og opererer med venteliste.

Utleie av TwoKrona båter:
Melby leier tre båter i uke 31 for kr
2OOO.- pr stk.

Referat fra årsmøtet:
Klargjøres og blir underskrevet.
Viktig i forhold til
B r g nnøy su n d reg i steret.

Espen og Henrik jobber med å få fr
am gensere og t-skjorter med logoer,
de har med mer informasjon til neste
møte.

Krankurs:
Finne fram til hvem som trenger kurs
for å kunne betjene foreningens kran.
Bestille kurs av Svein Owell.

Neste StyremØte er 5. mai kl.
18.OO på Andersenslippen.
Første time er naboene til Slippen
invitert, til informasjon om
foren ingens a ktiviteter for
sesongen, sammen med kaffe og
kaker.
Kl. 19.OO kommer Per Bjar og
informerer om Sjøsidekom iteens
arbeid og tanker.

Endre
Espen

Grete


