
Referat Styremøte Andersen-slippen mandag 29.01.2007

Tilsted^e : Lars Erik Larsen, Jan Erik Danielsen, Magne T6nnesen, Jane May Johnsen,
Inger Åsle Hatch, Per Helgesen,
Referent : Jan Erik Danielsen

Saker til styremøte i kveld kt 19.00

1: Referat forrige styremøte

Homlungen tar kretsmesterskapet.

ldrettsregistreringen. lkke gjort gjøres i løpet av uken.

Bihn servering på brygga og i båter. Per orienterte at Bihn ønsker å gi oss 1oo/o på
alle bestillinger som blir levert til Slippen

Jubileumsfesten blir på Phønix den 29. sept 2007.

\- 2: Regnskap

Utsatt da lnger F ikke var til stede.

lnnbetaling til Østfold Seilkrets. Styret vil ikke innbetale skyldig kontigenter for
deltageravgifter før regnskap fra Kretsen foreligger.

3:budsjett

Lars Erik gikk i gjennom budsjettet og rammer for den enkelte avdelinger. Endelig
gjennomgang og vedtak taes på neste styremøte.

4; Representanter til seiltinget

Følgende reiser på seiltinget.
. Lars Erik Larsen
. Per Helgesen
. lnger Asle Hatch

v 5: Søknad om å leie Slippen fra Nordenberg

Vi måtte si nei da slippen allerde har egen aktivitet.

6: Jubileumet

Den stor dagen blir 29. sept 2007 på Phønix.

JED ser på alternative priser på ulike klesplagg fra alternative leverandører, da Lars
Erik selv sitter også som leverandØr.

Jubileumsskrivet trenger sårt bilder.

Stiftelsesdagen 31. mars blir en samling på Slippen med følgende ptanlagte
aktiviteter.

1. Regatta hvis været tillater.
2. Kaker og kaffe med innvielse av flaggstangen.
3. Foredrag med FS historie.
4. Enkel middag og fest på kvelden.



7: Stormøtet

Det avholdes på Phønix 14. mars

8: Diverse mailer /Eventuelt

' Ragnar R kommer med innspill på større kvelds aktiviteter. Følgende ble
besluttet hver avdeling tar sin kveld. BN , T lH, Regatta og modellbåter. 1 .

møte blir med Elin Samdal.
. Hankø Race Week felles KNS/FSF.

o Vi ffir ca20' trl25' pr år - det tegnes en2 irs ar.tale.
o'-:"'§l-ffi'ilxllåffifl 

fi';ffi #,???,,,,",.,er woche

. Dusjmannen, det er femdeles et problem med Andersen jr. Og hans dusjing.
Det blir sendt et rek brev.§F


