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Tilsiede: Kristian Åsle, Inger Åsle Hatch, Lars-Erik Larsen, Per Arne Skjeggestad,
Jon Egil Johnsen, Inger Lise Fernløf og Petter Larsen
Fraværende: Christin Olsen, Per Helgesen, Anita Johansen

Referat nr, O8 /LO.

Referent: Petter Larsen
ANSVAR

NR
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Referat fra Hankø møtet:
o Lars-Erik går igjennom referat fra forrige møte.
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Status Watski Skagerak Two star.
o Utfordring ang. tracking. TrackTrack vil ikke garantere
tracking hvis det skal forgå over landegrenser.
o Flere løpsalternativer, blant annet "kystrally" er nok ikke
noe godt altemativ.
o Et darligere økonomisk resultat i WS2S 2010 enn
foregående år.
o AIS, det er en del tekniske utfordringer rundt dette.
o WatSki skal lage en sterkt rabatlert pakke på tracking

o
o
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(Ars)
Løpet er ikke klart. Alternativ Hankø - Arendal
- Hankø
Kystseilas for båter med lavere lystall som en
rekruttklasse.
Det blir orientert litt rundt staa rundt WS2S.

-

Skagen

Bedriftseilasen 2011

o
o

.
o

Sette sammen en komit6 fraLera og Skjeløy seilaser.

Egil Norli, Truls Olsen, Geir Begby, Lars-Petter Karlsen,
Espen Johansen, Hans Bjelke, Eivind Carlsen, Endre
Steinbru, Ole-Petter Svendsen, Kjell Norli, Inger-Lill
Gregersen er noen forslag.
Bedriftseilasen skal være en del av Union Race.
Arrangementer gikk etter planen.
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Rutiner vedr bankterminal

o

o

En bok ved siden av terminalen for å flnne mer ut av
bruken av terminalen.
Det kommer en del forslag på hvordan dette skal løses
praktisk.
Ta vare på alle kopier og skrive på bak på kopien hva det

o

Vi prøvq

o
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er.

å skrive en instruks på hvordan dette gjøres.

Eventuelt

o
o

Det ble diskutert litt rundt videre samarbeid med KNS.
Det gjelder HRW, EM i Storbåt og eventuelt NM i
Melges.
Båtførerkurs. Per Arne sjekker opp litt rundt dette igjen.
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