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Styremøte mandag 3. juni kl. 19.00, Andersen-slippen

Forfall: Endre Steinbru, Kristian Hatch

Sak 1. God§ennitrg av referat fra s§remøte 6. mai 2013
o Referat godkjent
o Referat leggende ut på nett, løpende

Sak 2. Administrative rutiner
. Ny postkasse, adresseendringer.

o Postkassen kommer. Plasseres under skiltet ved Vikaneveien
o Post§ller kommer på kontoret
o Adresseendringer vil bli meldt fbrste halvdel av juni

. Ansvarlige: Inger Åsle, Morten G. Jansson

. Nye nøkler. Status
o Har vist seg vanskeligere enn først antatt

. Følges opp av Olav Hals
, Ny systemnøkkel til hoveddør
. Gammel systemnøkkel beholdes for resten av låsene
. Enighet om at hele styret skal ha nøkler til kontoret
. Olav Hals setter opp en liste over hvem som har nøkler, og

hvem som skal ha nøkkel.

Inventarlister
o Komitdene utarbeider fullstendige inventarlister

. Arbeidet er i gang

. Følges opp av Jørgen Oksmo

Sak 3. Oppstillingsplassen ved riksveien

o Status, oppfølging fra forrige møte
o Motpartens dokumentasjon mottatt
o Det var enighet om å samle en kort skriftlig redegjørelse hos eldre,

deltagende representanter for forening
o Jon Egil Johnsen, og Morten G. Jansson gis fullmakt til å forhandle

videre i saken, søker i første å komme til en minnelig ordning. De tar
kontakt med motpart i nær fremtid, siktemålet er å komme i mål innen
1. juli 2A13.
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§ak 4. Regattaarrangementer 2al3- kort giennomgang av status. Oppsummering av Klubbmesterskap Del I
o Jon Egil Johnsen orienterte om seilasen. Arrangementet ga mersmak. Flere folk trengs for å giennomføre arrangementet. Klubben stiller opp med premiering

' God timing å legge mesterskapet til siste onsdag før bedriftsseilasen

. Oppsummering av Bedriftsseilasen
o Jon Egil Johnsen orienterte om arrangementetr Svært vellykketr Bjarne Brøndmo ønsker seg tilbake neste år

' Politiet må søkes om tilratelse til å holde arrangementet på forhånd,
neste år

o WatskiTwoStar
o Jon Egil Johnsen redegiør for arrangementet
o Siste forberedelsesmøte onsdag 5. juni 2013o 90 påmeldte så langt
o Påmeldingsfrist utvides til9. juni 2013o Nytt av året: Beste seilforening vil bli premierto Seks deltagere har deltatt i alle regattaåne. Deue vil bti markert. Per Arne Skjeggestad følger opp

o Hankø Race Week
o Alt er i rute
o Av&ale med KNS om kranleig seilerfes! bryggemat m.v. må &emskaffeso Siktemål: Å få oppdatert en ny skriftlig å"tati mea KNS for fremtiden. Per Arne Skjeggestad følger opp

o Homlungen
o Vi er noe på etterskudd
o Noen detaljer rundt bryggeleie m.v. må på plass. Per Helgesen følger oppo Andre
o Intet meldt

Sak 5. Brygga; oppmåling og fakturering av. Brygga skal måles opp på nytt
o Olav Hals orienlerte

båtplasser/sommerplasser 2013

' oqnmllingen gjerder kun de plassen forening serv eier. Arbeidet er ajour
' Dokumentasjon vil bli oversendt foreningen innen 7. juni 2A13,

utarbeides av Lars Erik Eriksen

. Endringer av bryggeplasser etterfaktureres
o Fakturering skar skje giennom kasserer. skal andre ha inn penger på

foreningens vegne, skal det s§e ved atfakturaanmodning sendes henne pr.
mail

#ct



d - Etaåhrt 1883 -

o Priser på bryggeplasser for øvrig endres ikke for inneværende år
o Inngåtte avtaler gfelder for to år. Endringer vil først bli giort i2014

Sak 6. I)en l)anske Bank Event. Status
o Foreningen stiller med Killinger

o Foreløpig er med fire killinger klare, med skipper
o To til er ønsket
o Kristian Hatch følger opp

Sak 7. Salg av Trackere?
o Jon Egil Johnsen orienterte

o Henvendelse fra Seilmagasinet
o De ønsker å §øpe trackere foreningen har liggende
o Vedtak Saken undersøkes ruErmere med Petter Larsen. Per Arne S§eggestad og Endre Steinbru følger opp

Sak 8. Eventuelt
. Nytt nøkkelskap monteres i bua

o Jørgen Oksmo
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