
Styrem øte 26. mars 2O1O.
Tilstede: Kristian Åsre, Inger Åsre Hatch, per Arne skjeggestad, christin orsen,
!:lr?r?';'F!iål l3.io"l''i'"n, 

ron Esir johnsen, lars-rrik Larsen, rnser Lise
Fraværende:

Referat nr. O5 / LO. Referent: petter Larsen
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Blæsten
o Status
o Lars-Erik går igjennom forside og innehold.o Bestemme innehold
o Her ser vi på eventuelt inneholdsfortegnelse
o Går igjennom inneholdsfortegnelsen og fordeler

arbeidsoppgaver.

Båtfører prøven
o Lars-Erik har innhentet tilbud fra Engelsviken charter.

Dette tilbudet synes styre var for dyrt.o Per Arne og Christin sjekker opp dette. Med eventuelle
nye kursholdere.

Forslag om å arrangere llverdags/onsdagsregatta på
Andersen Slippen (två-Krona, fiiling etc.yo Lars-Erik leser opp forslaget som styre har mottatt.o Styre diskuterer litt rundt dagen i uka.o 

§tyre bør hør-e med Lera og Skjætøy komiteene. Kristian
Åsle tar den kontakten. 
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. Styre awenter tilbakemelding til Kristian neste
styremøte.

Søknader om å leie klubbhuset
o Thomas Oksmo søker om å leie klubbhuset

Referat fra forrige møte
Forrige styremøte referat ble gjennomgått.

o Vi avslår søknaden fra Thomas Oksmo
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o Vi leier IKKE ut klubbhuset i mai,.l.rrri,luti og urg*r

Klubbtøy, giøre endelig vedtak.
o Lars-Erik har med noe material rundt dette.
o Det er bestilt ny klubb vimpler av Lars-Erik.
. Vi går igjennom hva type tøy som skal lages som

profiltøy
. Vi bestemte følgende: Blå hettejakke med glidelås helt

ned, hvit piquetrøye, blå fleece lue og hvit Lopp.
o Alt med trykk/brodering.

Eventuelt( Saker fra styremedlemmer)
o Jon Egil, Sven har tatt opp at vi trenger flere båter i

forbindelse med sommerskole(2 sikrlngsbåter og 3
trenerbåter)

o Jon Egil, skal klubben kjøpe en modellbåt til eventuelt
rekruteringsarbeid.

o Per H., diskuterer litt rundt nytt strømanlegg på brygga
vår.

NESTE STYREMØTE 31 MAI 2O1O
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