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Tilstede: Lars-Erik Larsen, Arild Amptrup, Kristian Åsle, Inger Lise Fernløf , Jon
Johnsen, Christin Olsen, Inger Hatch, Anne S. Jacobsen.
Fraværende: Petter Larsen

Referat nr. O5 I

09.

Referent Anne S. Jacobsen
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ANSVAR
Innspill til mulighetsstudie og kystsoneplanen.

A11e

Dokumentet "Regionalt seilsportsenter i Hankøsundet
- Innspill fra Fredrikstad seilforening til pågående
mulighetsstudie for Hankøsundet" er sendt styret for
gjennomgang.
Denne synliggjør behovet for utbygging av
Andersenslippen.
Styret diskuterer om vi ønsker å gå for utbygging av
Andersenslippen slik Sjøsidekomiteen skriver, eller gå
mer offensivt ut, med bl.a. utbygging av brygger helt ut
til Kællen.
Styret gir tilslutning til Sjøsidekomiteens forslag.
Det er et ønske om å at naboer blir invitert til et
samarbeidsmøte. Hensikten med møte er å utveksle
synspunkter i forhold til prosessen vi er inne i.

25109

Båt komit6.
Seilforeningen har mange båter, men ingen
matrialforvalter. Det er spørsmål om det skal nedsettes
en komit6 hvis hovedoppgave er oppfølging og
vedlikehold av båtene.
Lars-Erik tar initiativ til å finne aktuelle kandidater.

26109

Klage fra Hankø Dykkerklubb.
Det er kommet klage fra Hankø Dykkerklubb på
vedtak om oppsigelse av båtplass.
Styret opprettholder vedtaket.

Lars-Erik

27 t09

28109

Søknad fra Aksel S. Jacobsen.
Styret vedtok å dekke treningsavgifi/g] esteseiler i lvloss
seilforening, startkontingent for deltakelse i VM Garda,
samt Sail Exstreme i Kerteminde, totalt kr' 9'800,Deltakelsen må dokumenteres.

Tilbud til Fredrikstad Seilforening om få/kjøpe
Yngling/Lærling.
Anie Jacobsen har fått henvendelse fra Jens Brovold
med spørsmål om seilforeningen ønsker å overta hans
yngling. Det har også kommet en henvendelse fra Tor
Waåleiom seilforeningen er interessert i å kjøpe hans
lærling (som p.t. ligger på Slippen). Styret mener
seilforeningen ikke har kapasitet til å ha flere jolle, og
takker nei til tilbudet.

29109

Neste års seilkurs etc.
Det ble bestemt å nedsette en komit6 som skal
forberede innspill til styrets møte den 17' oktober'
Espen og Krisiian har påtatt seg denne oppgaven med å
planlegge framtidige kurs i seilforeningens regi' Det er
også r*t .tig at følgende spørsmål blir forberedt: "Hva
kån vi g)øre for å utvikle Melgesklassen videre i vår
forening?"

30/09

Ang. brev fra Østfold idretteskrets om samarbeid
Seilforeningenen og skolens SFO.
Vi ser ikke at vi har kapasitet til å drifte dette, og
forholder oss Passive til brevet.

3y09

Priser på kran samt parkering/tagring av b1t'
Styret vedtok nye priser for bruk av kran til løft og
utsetting av regattabåter.

DrakeAvtelgesÆxpress/H-båt Medl. Ikke medl'
kr. 500,- kr' 800,Løft. ogutsetting:
l<r- 250,- kr' 400,Løft:
kr.250,- kr'400,Utsetting;
kr. 1000,- ikke kort
Årskort:
5,5 og l lmeter
Løft ogutsetting:
Løft:.

kr. 600,kr. 300,-

kr.1000,kr. 500.-

Utsetting:
Årskort:

kr.300,- kr. 500,kr.1200 ikke kort

Prisliste for parkerirg - lagring av båt..
Medlemmer av Fredrikstad Seilforening, ingen avgift.
Medlemmer som seiler for annen forening. Kr: ??
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