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Styremøte mandag 2. september kl. I"9.00, Andersenslippen
Forfall: Anette Jacobsen, Per Arne Skjeggestad
Sak 1. Godkjenning aY referat fra styremøte3.juni 2013

o
t

Referat godkjent
Legges ut På nett

Sak 2. Administrative rutiner

Ny postkasse, adresseendringer.

o
o

Kassen er på plass
Adressen er meldt endret

Nye nøkler.
Styremedlemmer har mottatt nøkler
Vaskepersonalet
Utleienøkler
Ungdomsavdeling
Alle som har mottatt nøkler har kvittert på liste på kontoret
Inventarlister
Noe arbeid gienstår
viktig i forhold til forsikring. Både i forhold til premie, og i forhold
faktisk dekning

o
o
o
o
o

o
o

Sak 3. Oppstillingsplassen ved riksveien

o
o

Motpartens advokat er kontaktet med tanke på et møt
Jon Egil Johnsen og Morten G. Jansson møter ham

Sak 4. Regattaarrangementer 2013

.

-

oppsummering og status

Oppsummering av Klubbmesterskap
Jon Egil Johnsen orienterte
Arrangementet var vellYkket
Foreslås gientatt neste år
Det er viltig å utdanne nye som kan ta ansvar for arrangementer
Dommerkurs
Krandurs
Arrangør 2

o
o
o
o

.
'.

o

Følges opp av Per Helgesen og Endre Steinbru

.

Oppsummering Watski TwoStar,

til

FFudrilc§ård

§elf?rrmåp
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o
o
o
o
o

Jon Egil Johnsen, orienterer
Behovforny sponsor
Spørreundersøkelse for neste års regatta; banevalg, klasser m.v.
Samarbeidet med Seilmagasinet fortsetter
Det opprettes en komite for fremskaffelse til ny sponsor

.
,
.
.
.
'
.

Forslag til medlemmer:
Thomas og Morten Oksmo, Christin Olsen, Peffer Antonsen, Jon
Egil Johnsen, sekretær Morten G. Jansson
Gruppens <<salgsmateriale» bør være klart i løpet av september
Jon Egil Johnsen inviterer til møe

Oppsummering Hankø Race Week
Jon Egil Johnsen orienterer
Vellykket arrangment

o
o

OppsummeringHomlungen
PerFIelgesen, orienterer
63 deltagere
For neste års regatta bør det lages en altemativ, kortere bane
Eventuelt kan makstiden forskyves

o
o

.
.

OppsummeringklassemesterskaplOD
Per Helgesen orienterer
Beslutningen om å arrangere mesterskap ble tatt sent
Aksentuerer behovet for å utdanne flere som kan stå som ansvarlig for å

o
o
o

alTangere regattaer

o

o

One Star, status, Vedlegg
Det eneste gienstående av høstens regafiaarrangementer
Jon Egil Johnsen stiller som regattaansvarlig
Start og målgang på S§eløy Slipp

o
o
o

Andre

o
o
o
o
o

Jørgen Oksmo orienterte om ungdomsarrangementer

Ett på våren, ett på høsten
Deltagelsen var bedre i høst enn i våres
Utviklingen går i riktig retning
Deltagelse også fra Sverige

sak 5. B.ygga; oppmåling og fakturering av båtplasser/sommerplasser

o
o
o

201.3

Jon Egil Johnsen orienterte om status
Liste over tildelte plasser oppdateres, med kommentarer fra Inger Åsle
Enighet om at tildeling skal s§e tidligere neste sesong

o
o

Søknads- og tildelingsfrister fastsettes

i neste styremøte, etter innstilling fra
bryggekomiteen
Kontrakter med festerett til bryggeplasser giennomgås av Morten G. Jansson

d Seffi?raarng
fludrilct
- §taålcrt l88e Sak 6. Skade i forhindelse med kranløft

.

Skade oppstått under }IRW
Melges 24
Enighet om at foreningen ikke skal ha all risiko for hendelige uhell som skjer

o
o

o
o
o

i.flm. kranløft
Kranansvaret må kartlegges eksakt i løpet av vinteren
Kranreglementet må giennomgås og revideres
Ansvarlige; Per Helgesen, Olav Hals og Morten G. Jansson

Sak 7. Oppsummering av Den Danske Bank Event

.
o
'

Dobbelbooking
Danske bank flyttet sitt arrangement
Førte til langt færre deltagere enn planlagt av selskapet, og halverte
leieinntekter
Må unngås for fremtidige arrangementer
Vilkar for bruk må leveres til leietagere i.f.m inngåelsen av leieavtalen

o

o
o

Sak 8. <<I)et store seilløftet»

o
o
o

Jon Egil Johnsen orienterte

Initiativ fra Seilmagasinet
o Få løftet seilsporten
o Bedresponsorinntelrter
Beslutning; Foreningen vil delta

Sak 9. Tilbud om div kurs fra Engelsviken Charter

r
o

Jon Egil Johnsen orienterte
Truls Olsen følger opp saken

til

neste sytyremøte

Sak l0.Orienteringer

o

Barnas dag 15. september
Følges opp av medlemmer med modellbåter

o

Rydding av dokumenter på loft
Foretatt av Nils Øy
Enighet om at vi trenger et foreningsarkiv
Ansvarlig Anette Jacobsen

o
o
o

Sak ll.Eventuelt

o
o

Meldt om sukkermaur i damegarderoben
Mer bruk av foreningens lokaler, har førttil forespørsler om mer renhold

§;Iåtruafry
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Forslag om høstdugnad

a

Sakene under detæ punkt følges opp på neste styremøte
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