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Referat fra styremøte mandag 3. november kl. 19.00,
Andersen-slippen
Forfall:
Gjester:
Referent: Morten GØsta Jansson

Godkjenning av referat fra styremøte 6. oktober 2014
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Referat godkjent
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Økonomi og administrasjon
Jørgen Oksmo og Morten G. Jansson, redegjorde for status
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Morten G. Jansson redegjorde for medlemsstatus
Netto tilvekst av medlemmer så langt i 2A!4 er 20 nye hovedmedlemmer
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Enighet om å stoppe abonnement på Seilmagasinet for de som ikke har betalt
kontingent
Jørgen Oksmo orienterte om klubbens økonomi. I forbindelse med at
innskuddsplassene er sagt opp, må innskyterne tilbakebetales til sammen
340 000,- NoK
Økonomien ser eller bra ut
Mye arbeid har gått med til å rydde opp igamle abonnementer, avtaler o.l.
som ikke lenger er aktuelle

Terminliste
Per Helgesen har begynt arbeidet med å finne dato
Utkast til liste kommer i løpet av uke 46.
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ikke hadde betalt
Betalingslojaliteten må opp.

lngen kommentarer til oppsummeringen
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Gjennomgang av oppsummering fra Styreseminar.
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til neste års seilaser.
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spesielt viktig å sikre plassering av Two star og Bedriftsseilasen
tidlig, og slik
at de ikke kolliderer med HRW, Bohusracet o.l.
sponsor har ønsket plassering som åpner for større svensk
deltagelse irwo

Star.
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Forslag fra Andre Manskow

Forslaget kan innebære mye jobb, ansvar og mutigens
økonomisk oppførging i en
allerede presset situasjon
Dette må utredes nærmere før styret kan ta stilring i saken
Per Helgesen avkrarer nærmere med Andre Manskow
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Champions League of Sailing J/70

Bryggeplasser

- oppsigetse,

tilbakebetaling og utleie

Status. Olav orienterer.
Samtlige tidligere innskytere ønsker å benytte seg av refien
tit å leie plass
Ved tildeling av leieplass, hensyntas nåværende båts
størrelse
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Forslag fra Annette:

Anette iacobsen orienterer om behovet for økonomisk ramme
for utarbeidelse av ny
web-side.
Enighet om at det kommer innspill til en kravsspec fra de
som kjenner hvor skoen
trykker.
Dagens system er så vanskelig å betjene at det ikke lar
seg gjøre for de som skal
forsyne hjemmesiden med informasjon.
lnntil dette er avklart er det mulig å si noe om økonomisk ramme
Anette Jacobsen, Hans Henrik Bjelke, Christian Hatch, Morten
G. Jansson utarbeider
spec. Christian Hatch følger opp med innkalling.
Forslag til nytt styremedlem.

Grensemåling p-plass ved riksveien
Jon Egil Johnsen orienterte. Den grunnen som avståes
er større enn den som er lagt
til grunn ved de forhandlinger som er gjort. Reelt areal er ca. 55 kvm, grunn
Til
for
forhandlingene er lagt ca. 20 kvm.
De inngåtte avtaler blir likevel stående.
På grunn av den juridiske usikkerhet en oppfølging
av saken representerer, er det
ikke hensiktsmessig å forfølge saken videre
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Forespørsel om leie av Slippen

'

til bryllup sommeren

2015

Slippen leies ikke ut i perioden mai t.o.m september på grunn av tidligere klager fra
naboer ved slike arrangementer. Suzanne Walther orienterer den aktuelle søker om
dette.
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Seilmagasinet

- samling

om info mm 30 okt.

Hans-Hen rik orienterte.
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Spesielt påpekt at det er hjemmesiden som skal være foreningens ansikt utad,
ikke Facebook
Begru nnes i redaksjonelt ansvar, kontrol lm u igh eter m.v.
Det store Seilløftet: Et problem at foreninger har søkt tippemidler parallelt
med at de søker Gjensidigstiftelsene
Mange av de andre seilforeningene sliter med de samme utfordringene som
vår med hensyn til informasjon, hjemmesider m.v.
I

Eventuelt

ÅrsmØtet er berammet til 25. februar 20L5.
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