
ffiffidmffifffi$ sm$ffiremdægn
" fff*&fs*,$6&* * ui

www,fredd ri kstad-sei lforen i nq . no

Styremøte 30. mars 2OO9.
Tilstede:.Lars-Erik Larsen, Kristian Åsle, Inger Å. t-tatch, Arild Amtrup, Jon Egil

Johnsen, Petter Larsen, Christin Olsen og Anne S. Jacobsen.
Fraværende: Inger Lise Fernløf og Espen Eggen.

Referat nr. 04 / 09. Referent Anne S. Jacobsen.

NR ANSVAR

10/09 | Gleroomgang av referat fra årsmøte 2512- 
I

I Kotn*.ntarer til referatet. Sak 7 siste setning: 
I

| "enstemmig vedtatt". 
I

I Sut l0: Lars-Erik Larsen fratrervalgkomiteen medio 
Ilril; "-------o 
I

I S* 5. Det ble etterlyst at vedlikeholdsfondet til 
I

I Uryggu kommer med i regnskapet. Dette har ikke vært 
I

I med siden 2Oo3 
Ilr

I Gi.nro-gang av referat fra styremøte 213. 
I

i 
Ansvarlig for eksisterende komiteer lagt til' 

III
1ll09 I niv. saker Havnekomitå. 

I

I B.., blir sendt ut til alle leietakere av bryggeplass I 
Arild

I i*.n L mai. Etter gieldende regelverk kan komiteen 
I

I forlange båtene fiernet fra brygga' Dette gielder for 
I

I i*tit en dag før, under alrangement, og en dag etter 
I

I eedriftsseilasen og Two Star. 
Itt

I lO» og båtplass på bølgebryteren. I Lars-Erik
I Lars-Erik tar initiativ til årlig møte med Fredrikstad 

I

| *rr.r- viTove Thøgersen for videre dialog. Arild 
I

I 
Rrnt*p og lnger Å. Hatch blir med på møte. 

itt
I Oppsigelse av bryggePlasser. 

I

I Sty..t bifaller komiteens innstillinger. Havnekomitå 
| 
Ragnar

I v/Raenar tar kontakt med de det gielder.



12t09

Erverv av oppsagt båtplass.
Forslag fra komiteen om at foreningen overtar oppsagt
bryggeplass nr 29 ble vedtatt av styre.

Foredeling aY sommerplasser.
Havnekomiteens innstilling for sommeren 2009 ble
vedtatt av styre.
Det sendes ut brev til søkerne.
Det kom forslag om å vurdere nye retningslinjer for
tildeling av sommerplass.
Følgende ble diskutert: Oppfoller søkeren kriteriene
for å komme i betraktning for tildeling av
sommetplass, vil det bli foretatt trekning blant disse.
Evt. Har man "vunnef ' et år, vurderes å utelate
søkeren ved neste trekning.
Formann vil komme tilbake til prosedyrer i fht.
Tildeling av sofirmerplass.

Div. saker Huskomiteen,
Det søkes om midler til oppgradering av " Kællen".
Foreslått beløp på kr. 40,000,- blir vedtatt av styre.
Engelsviken Slipp og Vidar Moe blir kontaktet ang.

saken.

Fornyelser på kjøkkenet.
Forslaget vedtaes med en rafitme på kr 60.000.
Norli og Truls Olsen blir kontaktet for tilbud.

Værstasjon.
Eksisterende kamera er ute av drift, og lar seg ikke
reparere. Tilbud på nytt kamera er mottatt fra Ottar
Johansen. Det ble vedtattit gir til innkjøp av nytt
kamera.

Forespørsel/søknad om støtte til trener for Aksel.
Aksel seiler 29dr i Moss seilforening, da dette for
tiden ikke er mulig å få gjennomført i Fredrikstad
seilforening. Han har likevel et ønske om å
representere sin egen seilforening. Dette medfører at

han må betale trenerutgifter i størrelsesorden 6-10.000
kr.

Ragnar

Lars-Erik

Inger/Arild/
Lars-Erik

Inger/Christin



Det ble vedtatt av styret at huÆ
frenerkostnadene.
Startkontingenter til Nores cup lNorgesmesterskap og
internasj onale re ga ttaer b etales av foieningen. Ifl g.
Foreningens vedtekter.
Andre arrangement må søkes spesielt.
Aksel ble av styret anmodet om å lage en oversikt
over sesongens aktiviteter og kostnader rundt disse, og
i tillegg synliggjøre hva han kan bidra med tilbat<e iit
foreningen.

Brev fra Pål Bugge.
Lars-Erik tar kontakt med han.

Midler forbeholdt utvidelse av bryggeanlegg.
Månedlige overføringer internt pa m?.:00 er-Ikke
blitt foretatt siden okt.07. pengene er avsatt til
bryggeanlegg, og ble vedtatt i generalforsamling ved
sammenslåing av YorH og Fredrikstad seilforening.
Beløpet blir kalkulert fra okt2007 fram til okt z0lo
og settes av slik avtalen beskriver.
Inger Lise bør innhente titbud fra banker om
"kontosystem" (konsernkonto system).

Sjøsidekomiteen.
Jon Egil som er formann i komiteen, orienterte om
arbeidet og videre framdrift.
Styret gav støtte til arbeidet der foreningens anlegg på
Andersen-Slippen inngår som en del i en helhetl[-
plan for å utvikle og etablere et seilsportsenter i
HankøNikane-området.
Medlemmene er pr i dag: Lars-Erik Larsen,per Andrd
Hansen, Per Bjar, Sven O. Jacobsen, samt formann
Jon Egil Johnsen.

Ansvarlige seilmagasinet.
Ansvar for å innhente, skrive og sende stoff til
seilmagasinet er utarbeidet av Lars-Erik.
Styremedlemmer har ansvar for hver sin utgave.

Referat fra Seiltinget.

Lars-Erik

Inger-Lise

Det er ønskelig at styret ffir referat fra Seiltinget.
Lars-Erik kontakter Inger, Knut og John.
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