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Styrem øte 24. sePtember 2O12
Tilstede: Lars-Erik Larsen, Jon Egil Johnsen, Jørgen Oksmo, Per Helgesen, Olav

Hals, Per Arne Skjeggestad, Ingår S. Åsle ,Trine Helen Johansen, Endre Steinbru

og Kristian Åsle.
Forfall: Inger Lise Fernløf

Sted: AndersensliPPen

Referent: Kristian Åsle
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Jollegruppa.
christer Mortensen og Jørgen Oksmo hadde et engasjerende

foredrag om aktiviteter og planer for fremtiden'

Det ble lagt fram et solid materiale der målet er å få større

aktivitet og etter hvert flere regattaseilere.

Styret berømmet arbeidet som er glort fram til nå og ønsker

lykke til med det videre arbeidet. viktige prinsipper for det

,rid"." arbeidet er at inntekter må være sikret før penger brukes

og at de "riktige" personer drar i gang prosessene'

Referat fra siste styremøte giennomgått:

- Grønne ogrød skilt på brygga fungerer bare delvis

- Utestående medlemskontingent: Fremdeles ca 25000'

( Netto innkommet ca kr 297 000)
- Trenger fremdeles skjørt til jollebrygga

- Endre ser på utleie/aktivitetskalender til hjemmesiden

Terminliste 2013:
Noen støne regattaer begynner å falle på plass:

Bedriftseilasen 1.6.

ws2s 12-16.6
HRW: 27-30.6 (pt. usikkert om vi bidrar)

Homlungen 10.8

Noen løse ideer om fere regattaer, men styret er eruge om a

være restriktive fordi mannskapsmangelen er stor. Det blir

tradisjonelt mye belastning på få personer'

Andre arr. ( stikkord):
- Kurs i jollegruPPa

Stvret/
Jollegruppa.

Olav
Endre
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- Østfold Cup for i ller
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- Temakvelder; f eks Langtur,
- Rigg/trimming,
- Shorthanded,
- Kristin Songe Møller,
- Tur kveld,
- Julebord Karingøn,
- Adventseilas
- radioseiling.

Enighet om å videreføre attale med KIS vedr. kran.

Formannen er invitert til jubileumsfest for Lera seilasene.
Han er forhindret og nestleder Jon Egil møter.

LEL

Jon Egil

Neste styremøte: Andersenslippen, mandag 5.november kl


