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styremøte I.2- desember 201l(utsattfra 5. des)Tilstede: Lars-Erikolarse_n, Jon Egir Johnsenl oi.r-uurr, r"gåi s. Åsre, Endresteinbru, Kristian Åsre, Inger Liså Ferntør t år* riti sentt og Jørgen oksmo.
Forfall: Per Arne s,kjeggestad, carine Andreassen og per HergesenSted: Andersen Slippen ' i

Referent: Kristian Åsle

ANSVARFra referatet fra forrige-tyremøte: -
Medlemskontingent- sak utslttes til neste møte

Regattasjef WS2S 2012: per Helgesen forespørres

pVle fa*forbindelse: Formalia nærmest i orden og ny
bankforbindelse (Fokus Bank) på plass fra nyttår. 
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llzeyuelt nytt regnskapssystem: saken utsettes inntil videre.
Huskomite: Arbeid pågår.

Div. gamle saker

EinA4skomite: Utsettes men vi holder tak i dette.
Værstasionen: Endre holder i dette.
Forsikrings gi ennomgang: Under arbeid

Ye9r båtplasser Knut Hfuen: Bryggesjefen informerte om at
Helgesen har to stk tinglyste ptarrei-på brygga.

Måldokumentet: styret vedtok at videre arbeid med måldokumentet
utsettes og overleveres til n;.tt styre etter årsmøt"t, _., ui--
styremedlemmene setter seg inn i dokumentet.

Parkerinqsplassen:
vi må sende brev med krav om flytting av mur innen 3 mnd. tir
adv. Geir E. Johannessen. Ansv: LELftÅ
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E-post fra Hankø Manna
LEL refererte E-post fra Hankø Marina og glkk sammen med
JE J gjennom forslag til svarbrev. Det ble enstemmig vedtatt å

sende brevet. Kopi skal arkiveres.

Sommerplasser 2012
Alle tenker igiennom mulige retningslinjer for tildeling av
sommerplasser. Stikkord: Altive styremedlemmer, andre
tillitsvalgte, e l.
LEL kommer med forslag til utspill.

Investeringer/påkostnin ger 20 12

Stikkord:
- Utvidelse av platting: Jørgen innhenter priser på materialer
- Ny rib ? Vurderes
- Reparere/dekke til skinnene i den gamle slippen ?

- Eventuell spunting: LEL forespør Råde Graveservice om
meter-pris

Kran/krankurs
Endre sjekker mulighet for kurs via Larvik-firma og legger ut
info om kurs på nettsiden vår.
Vi presiserer at bare autoriserte kranløftere kan bruke laana vår!
Liste er oppslått på kran.

Skoleseilas/rekruttering
Jørgen informerte om tilbud fra NSF om skoleseilas.
Vi besluttet å vente med dette inntil vi har en stamme med nye
seilere. Iørgen har god tro på at vi kan ffi fram nye seilere. Vi
har en interessert liten gjeng på gang. Vi konsentrerer oss
foreløpig om grunxleggende rekruttering.

Kurs:
Det skal arrangeres Trener 1 kurs i Moss
Kretsen arrangerer Arrangør 2 og Dommer 2 kurs
Jørgen forespør Inger og Knut om aff av Dommer I -kurs.
Endre legger ut info.

Neste styremøter.
Tirsdag rc 1. 2012 og tirsdag 7.2. 2012

Husk sak om representant til Østfold Seill«ets.
Frist for materiale til

æ;

rril'r'{t-,


