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styremøte mandag 6. mai kr. 19.00, Andersen-slippen
Tilstede: Ingen forfall

sak 1. Godkjenning åv referat fra styremøte 15. april2013

o

Referat godkjent

Sak 2. Administrative rutiner:
post

o

o
o
o
o

Alt på plass?

Det kommer postkasse på veggen
Tilgang; Olav Hals, Inger Åsle, Morten GøstaJansson. Inger
Åsle er
hovedansvarlig
Postkassen skal være låsbart
Posten sorteres på den enkelte ansvarlig

Bank

o
o

Nytt styre er meldt til Brønnøysund
Kasserer har nå ffitt signatur på bankkonto

Nøkler

o
o
o
o

For mange nøkler i omløp
20 nye nøkler til hoveddør er bestilt
olav Hals (slippenansvarlig) lager kvitteringsliste for mottatte
Hvem skal ha nøkler?
Styremedlemmer
Leder av huskomite
Renhold og vask
Komiteen, bam og ungdom
NØKKEL SKAL FØLGE VERV
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Sak 3. Oppnevning av komiteer
Oppnevning av komite for barn og ungdom
Jørgen Oksmo redegiorde
Forslaget komitd for bam- og ungdom er:

.
.

o

Are Eklund
Torleif Søtlie
Hanne Mmie Westbye Jørstad
Rune Lundblad
Christer Mortensen (leder)
Jørgen

Anette
Kristian

o vedtak: styret oppnevner og godkjenner

komiteen som foreslått.
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sak 4- Regler for prassen ved krana (utsatt fra forrige
møte)
r olav Hars redegiorde for forsraget fra Bryggekomiteen
o vedtak; Forslaget sendes på mail i dag. Fieklusiv vedtaksfrist

tre dager

Sak 5. Bruk av krana (Utsatt fra forrige møte)
Krana skal kun kjøres av de med autorisasjon/
sertifikat
Per Helgesen har kommet med problembeskrivelse
pr. mail; ønsker klarere
rutiner for bruk, ansvar og priser
vedtak: Det kommer oppslag på r«ana om hyem som kan
søre krana, og
deres telefonnunmer, og g1'elGnde priser.
Pnspolicy ror nana t<ommer til
neste møte' Det tas en ringerunde til andre
seilioreninger i denne sammenheng.
Ansvarlig Olav

o
o

o

Sak 6. Oppstillingsplassen ved riksveien
Status, oppfølging fra forrige møte
vedtak: Morten purrerjPl tilbatemelding fra Geir Engebret,
og kontakrer en
eiendomsmegler for a m ivttart hvorvidt iet
finnes priJmate, ør
parkeringsplasser

o
o

sak 7. Regattaarrangementer z0r3
-kort giennomgang av status
o WatskiTwoStar
o Jon Egil Jonsen redegiorde for status

o
o

o

o
o
.

81 påmeldte
påmeldingsfrist 3. juni

Bedriftseilasen
Jon Egil Jonsen redegiorde for status

o
o
o

Ætirute

170 påmeldte

til

na

Hankø Race Week
Ligger ikke under styret
Æt er rapportert å være i rute

o
o

Homlungen
per Helgesen redegiorde
Alt er i rute

o
o

Andre

o

olav Hals redegiorde for henvendelse fra KNS om
NM Finnjolle og Laser

sak 8. Tildeling av båtplasser/sommerplasser
2013 - status
o Jon Egil Jonsen og Olav Hals redegjorde
for status
o To søknader, to plasser ledige
o Frist for å søke 10. mai
o vedtak: Innkomne søknader blir imøekommet hvis ikke
det kommer flere innen
fristen' Hvis flere søknader kommer inn, behandles
søknaden
iror"ningens
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gieldende retningslinjer. Retningslinjene gfennomgås
i løpet av høsten, og
presenteres på sgrremøe i november. Sekretær
bistår bryggekomiteen i arbeidet.
Sak

9

.
o

Den Danske Bank Event
Jon Egil Jonsen redegiør for saken
Vedtak: Kristian Åsle undersøker med Killingeierne om
de kan stille med seks båter
for arrangementet. spørsmålet om hvorvidt pbg oekk"r..puirrl*ffiru,
taes opp
med Lars Erik Larsen. Kristian Åsle, Annette Jacobsen
og p., Hetgesen stiller fra
foreningen under arrangementet

Sak l0Forsikring, utleie mm
o Jørgen redegf ør for problemer og status
Sak 1l.Even tuelt
Ingen saker

o

A

! /ln
,I

tfurLtrw l.1dfuo
Surrn*',

CY:"

lnq<Y

^xtl

tl,/n(rasn

f,h«k
-iloo]*u
,' lf

ØG

