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Styremøte L7. september 2O11
Tilstede: Lars-Erik Larsen, Jon Egil Johnsen, Jørgen Oksmo, Per Helgesen, Olav
Hals, Per Arne Skjeggestad, Inger S. Åsle ,Inger Lise Fernløf , Carine Andreassen
og Kristian Åsle,
Forfall : Endre Steinbru

Sted: Hankø Yacht Club

Referent: Kristian Åsle

NR ANSVAR
35/11

36fiL

Gjennomgang av økonomien så langt i år.
Pr. dato ligger vi an til et overskudd på ca i50000 i20Il.
Bedre enn budsjett på de fleste områder bortsett fra båter.
Klubbens båter koster mange penger å drive.

Alle avdelingsansvarlige må laetmØte med Inger-Lise.

Jon Egil, Carine og Kristian lager forslag til differensiert
medlemskontingent.

Teminliste
Terminlisten for høst og vinter samt20l2 ble gjennomgått.
Se også eget ark.

Watski 2 Star 2012
Lars Erik og Per Øyvrnd far fullmakt til å undersøke videre samt
treffe beslutning om det kan være mulig å flyte regattaen til HYC.

Stian Aakre forespørres om han kan være regattasjef.

Homlungen 2012
Skal Hankø One Star inkluderes? Vi skal kontakte Hvaler sf, mulig
sponsor, gjestehavnen, samt seilbladene.

Melges NM- Vi svarer ja .

Killing NM: Vi tilbyr oss å arrangere23. o_e 2-1. juni.
Jørgen spør Knut Bøymo om han kan r'ære reganasjef.

Vi kan ikke påta oss flere store arr.( bortsett fra Østfold Cup for
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joller)

finanskomite: Se pkt 17ll1 fra styrem øtet 223 20ll .
Lars -rrik spør Endre om han kan ta tak i dette. Morten oksmo
foreslås som deltaker.

Bytte bankforbindelse: Inger Lise og Lars-Erik holder i dette

Eventuelt nytt regnskapssystem? Revisorer ser på dette sammen
med Inger Lise

Klubbhuset/utleie
E:lg!:t om å gi murighet for reie ut klubbhuset til medremmer
på ledige datoer også i sortmersesongen.
Huskomiteen v/ Olav la^ger retningslåier, forslag til priser og
undersøker muligheter for å fa foÅediet renholdl

Killing-masten

Lars Erik orienterte om sak ang Killing mast/ Thomas O.
styret besluttet å sende en E-påst umiJdelbart og be o,,, 

".,redegjørelse og forslag til løsning innen26.9.
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