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Referat fra styremøte mandag 1. september kl' 19'00,

Andersen-sliPPen

Forfall: Anette Jacobsen

al;t*t Andreas Bure, Tom Espen Svendsen' Knut Bøymo

Referent: Morten Gøsta Jansson

Sak 1. Godkjenning åv referat fra styrem øte}'juni 2014

r Referat godkjent

Sak 2. Tema: BrYgge og Hus

oMøtemedBryggeogHuskomitden.Komiteenbeståravtounderkomiteer
Styret har oppnevnt følgende medlemmer:

o Huskomitee:
Knut BøYmo (hus,leder)

Inger BøYmo (hus)

Roar Larsen (hus)

Inger Hatch(hus)

o BrYggekomite
Andreas Bure (leder)

Are Eklund (havn)

Atle Johannesen (havn)

Svein Arild Nilsen(havn)
Oddvar SPerling (havn)

c olav Hals er styrets representant i begge, og redegiorde for komiteens arbeid' I denne

sammenheng PåPekte ham sPesielt:

o Vi har ffitt bom ned mot brygga' Dette har fungert bra'

o Vi har fått oversiktsspeil mot Vikaneveien

o vi har ffitt en ny utriggåiiiiurvggu; gjesteplasser. utrigger vil bli montert til

neste sesong'

o Vi har fått ny varmtvannsbereder til garderoben'

o p;;d;;rurcn er nå løst, og nødvendig grensejustering foretatt.

o LYsanlegg På bryggene er ordnet'

o Knut Bøymo redegiorde for historikken til Andersen slippen' og hvordan den kom inn

i foreningen'

o Tom Espen Svendsen har i tillegg trådt inn bryggekomiteen
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o Det ble dessuten besluttet at bryggekomiteen kommer med forslag til retningslinjer for
bruk av opplagsplasser i sommerhalvåret

Sak 3. Innskuddsplasser på brygga

o Jon Egil Johnsen redegjorde for tidligere fattet vedtak om oppsigelse av
innskuddsplasser

o Jon Egil Johnsen presenterte dokumenter for oppsigelserltilbud om nye kontrakter;
Oppsigelse, tilbud om ny leieplass og informasjonsskriv

. Oppgavefordeling for det videre arbeid med innskuddsplassene: Andreas Bure er
koordineringsansvarlig og forestår utsendelse, samt fyller inn relevant info om
størrelse på innskudd, båtbredde m.v. i de aktuelle dokumentene , Morten Gøsta
Jansson bistår med korrektur og Jon Egil Johnsen signerer oppsigelses- og
informasj onsdokumenter

Sak 4. Utleie av Slippen til KNS i Uke 40

o Jon Egil Johnsen redegjorde for saken. Problemet er manglende kompensasjon til
foreningen for bruken av foreningens fasiliteter. I sakens anledning er den påberopte
altale etterlyst hos KNS.

Sak 5. Oppgradering av plass og brygge

o Jon Egil Johnsen tok opp spørsmål om vedlikehold av parkeringsplassen, bakken ned
til klubbhuset og utearealene. Enighet om å lage en plan for det videre arbeid i denne
sammenheng. Det ble nedsatt følgende komite for å følge opp dette:

o Lars Erik Larsen (leder)
o Olav Hals
o Eivind Carlsen
o Jørgen Oksmo
o Knut Bøymo

o Komiteen supplerer seg selv ved behov.

Sak 6. Konstituering av Nestleder i styret

o Morten Gøsta Jansson ble konstituert

Sak 7. Styreseminar

o Styret deltar, alle deltagere i komiteene blir invitert



. Seminaret avholdes på den 25. olrtaber 2014

. Jørgen Oksmo avklarer lokaliteter næfinere

Sak 8. Eventuelt

o Forespørsel fra Thorleif Sørlie om hvorvidt klubben er interesse*ipårta seg etNorges

Cup arrangement neste sesong.

o Forespørsel om b aruangere NM for Melges neste år.

o Det var enighet om ikke å si ja til å påta seg slike arrangement allerede neste sesong.

Imidlertid bør det vurderes å si ja til dette i sesongen 2016. Dette forutsetter langsiktig,

og tidlig planlegging.

o Det ble fremsatt forslag om å lage en ny kolleksjon med klubbklær. I denne

forbindelse ble det fremhevet at det er viktig at ikke klubben blir sittende med

regningen. Likeså at salget av artiklene skjer gjennom enbutikk. Saken følges opp av

Iørgen Oksmo og Morten G. Jansson.

o Det ble besluttet å samle Trvo Star komiteen i oktober for gjennomgang av årets seilas

og planlegging av neste års.

o Det ble også diskutert hvordan informasjon om klubbens aktiviteter skal s§e; hvordan

fordelingen mellom Facebook og trjemmesider m.v. Det var enighet å la dette bli et

tema på styreseminaret i oktober.


