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V.l-**Referat fra styremøte torsdag
slippen

@ril2015,

kl. 19.00, Åndersen-

Forfall: Per Arne S§eggestad, Sture Vang, Lene Ulfeng
Referenf Morten Gøsta Jansson
Sak 1,. Godkjenning av referat fra styremøte16. april2015.
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Reftratet ble god\ient

2.
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Regattaarrangementer 2015

status.

SeaPilot Two Star

o

Alt

er i r'.rte, noen avklaringer rundt bespisning gjenstår, men

Bedriftsseilasen
Alt er i rute
Hankø Race Week
Noen avklaringer gienstår mht bemanning av Kællen
Homlungen
Alt i rute
Melges NM

o

o

o

o

Æterirute

Drake NM
o Alt er i rute

IOD klassemesterskap (IIYC)
o Alt er i rute
Onsdagsregafia
Går som planlagt
Andre
Nye flagg og lodd er på plass tilbøyer

o

o

Økonomi. Status.

Jon Egil Johnsen redegjorde for, og gjennomgikk resultatregRskap pr. utgangen av

april.

o

.
o

l'i1bli klart i god

tid før arrangementet

3.

o

-

Påpekte foreliggende unøyaktigheter, grunnet overgang

til ny regnskapsfører.

Medlemskontingent. Status. Så langt innkommet.l70 000,- NOK. Purringer går ut den
8. juni. Det samme giør ettersending av fakfura til nye medlemmer'
Arrangementer.
o TwoStar med færre deltagere enn budsjetter
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Ss;filbrantng
frcdrrlated
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Bedriftsseilasen. Forventet større overskudd enn budsjettert?

(Større) regninger betalt siden sis#så langt i år
Reparasjon av Kællen

o

Sak

4.
o

Anskaffelser

Maling av Klubbhuset.
o Status: Det kommer tilbud medio juni
Reparasjoner av tråtnaust mm
Forslag/ undersøkes nærmere: Muligheten for å engasjere Greåker
videregående skole?
Det var enighet om å sende en søknad om dette

o

o

Hjemmeside
Suzanne Walther redegiorde for mottatte tilbud
Status: Det ble beslutei å akseptere tilbud fra VB Media, stort 25 000,- NOK
for utvikling, og 5000,- NOK årlig for drift. Summene er eks.mva.

o
o

Vimpel og nye signalflagg
o Status: InnkjøPt

r

Annet?
Ingen aktuelle

Sak

5. Utleie av SIiPPen
o Forespørsel om leiellån av Andersen-slippen - Laser NM 26-27 september.
o Morten G. Jansson setter opp et utkast til avtale, på bakgrunn av

tilbakemeldinger fra jollegruppa og harmekomiteen. Morten G. Jansson sender
utkast Pr. mail.
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KNS

- høstsamling i uke 40, inklusive

hetrgene på begge sider.

llankøsamling for

lasere, 29ere og oPtimistjoller.
Morten G. Jansson setter opp et utkast til avtale, på bakgrunn av
tilbakemeldinger fra jollegruppa og havnekomiteen. Morten G. Jansson sender

o

utkast Pr. mail

Sak

6.
r

Seilingens D*g22. *ugust"

Karine Nordbø redegiorde for status

o

o
o

Faller samme dug so* Østfold Cup, så det er allerede mange optimister og
mye aktivitet på SlipPen
Hånsikten med arrangementet er å synliggiøre hva seiling ec
Det vil komme mer informasjon fra NSF i midten av juli.
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7. Eventuelt
. Jon Egil Johnsen sender forslag til tidspunkt for neste styremøte pr. mail til styrets

Sak

medlemmer.
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