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Helen Johansen, Jon Egil Johnsen, Olav Hals,
Kristian Asle.
Fernløf , Per Arne Skjeggestad og Jørgen Oksmo.

Styremøte L4. mars 2Ot2

Tilstede: Lars-Erik Larsen, Trine
Endre Steinbru, Per Helgesen og
Forfall: Inger S. Åsle, Inger Lise
Sted: Andersen Slippen

Referent: Kristian Åsle
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LEL ønsket det nye styret, og spesielt Trine, velkommen til nytt
styreår.

Konstituering av komiteer. Bestemme ledere av komiteer for
2012.

Hus og brygge
Torleif Sørli skal spøres om ledervervet.
Det er behov for mer skriftlighet i denne komiteen.
Alle utgifter må avklares på forhånd i styret.
Det forventes en plan for nødvendig arbeid til neste styremøte.

De øvrige komiteer:
Lederne viderefører arbeidet.
Ting som ble spesielt nevnt:
Regatta: Bemanningsliste for regattaene
Alle: Ta i bruk Drop-box for til å lagre dokumenter.

Komite -lederne kan innkalles til neste møte og oppfordres til å
legge fram planer for året.
Formannen er villig til å møte på det første møtet.

Gjennomgang referatet fra Årsmøtet og referatet fra siste
styremøte.
Vi får et stramt år økonomisk og alle må være lojale til budsjettet.
Ingen må bruke penger som det ikke er dekning for i budsiettet!
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Bryggekomiteens innstilling om tildeling av sommerplasser for
2012. Referat fra bryggekomiteen behandles.

Bryggekomiteen la fram en skisse med oversikt over båteiere og
hvilke plasser på brygga som er fordelt til sommerplasser for de
nærmeste 2 sesonger.

Ski s s e n v e dl e gg e s dette r e-fer atet.
I tilless skal bry)ggekomiteen vedlegge rqferat -fra behandlingen.
Rqferatet skal inneholde oppstilling av søkere og brytggereglement.

Det skal poengteres at vedtaket gjelder for 2 sesonger og at
vedtaket oppheves dersom det blir aktuelt å bygge ny brygge.

John Hatch har.fått tildelt sommerplass for 2 sesonger og styret
har som intensjon og ønske om å innløse den ordinære plassen som
Hatch disponerer på brygga dersom plassen ikke skal brukes etter
2 år.
Kommentar:

( Vanskelig åformulere- vi bør tenke oss om)

Et poeng: John har ikke søkt om sommerplass lHan har søkt om
bytte av båtplass... Da må vi vel svare på det da..

Det blir feil å blande inn den andre plassen.

Før neste møte må det forberedes fakturering an brygge-,sommer-
og opplagsplasser.

Forslag om å kjøpe utliggere til bølgebryter.

Ref. stl rer edtak om å tilby faste sommerplasser på utsiden av
bølgebr11er og et forslag fra bryggekomiteen om å kjøpe 2 stk
utliggere for å tilby gode plasser til de som skal ligge på
sommerplass der. Totalt vil vi da få 3 utliggere på bølgebryteren. Vi
har en lang utligger liggende i skuret.

Olav har innhentet pris på kr 17300.- pr stk og får fullmakt til å

bestille.

Terminlisten. Hverdagsseilas på slippen etc.

Per Helgesen snakker med Lera og Skjæløy og får synspunkter på

vår eller høst regatta fra slippen for å få samlet flest mulige
deltakere. Han lufter også ønsket om å arrangere hverdagsseilas på
onsdager fra slippen.
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6t12 Eventuelt
Olav informerte om at Gunnar Bekkevold er villig til å gå over
Kællen samt påhengsmotorer og at han har funnet mann som kan
sertifisere kran.

Ny kretsdommer: Endre er utdannet!
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