
F

Ftønry#

www. fredri kstad-sei lforen i n g. no

Styremøte 3O. august 2O1O.
Tilstede: Kristian {sre, Inger Åsre Hatch, christin orsen,
Johansen, Lars-Erik Lalqen, Inger Lise Fernløf .g p"tt",
Fraværende: per Arne Skjeggeltud, Jon Egil'Joh;r;

Per Helgesen, Anita
Larsen

Referat nr. 07 lLO. Referent: petter Larsen

ANSVAR
Referat fra forrige møte
Referatet fra forrige møte ble ikke giennomgått.

Y:l fra Nicolaysen Sport og Fritid. Se vedlegg:Sender kopitilKjell Norli og Endre steinbru, fint med en uttarerse fra
Kjell og Endre. Kjel Norli har vært vår kontaktp""ro, nå.
det gielder avtaler med Nicolaysen Sport og fritid.o Lars-Erik redegjør litt rundt saken.

o vi diskutere saken, sjekker litt rundt hvordan vi skal røse
dette

o Styret bestemmer at vi ikke vedkjenner oss kravet.o Lars-Erik skriver et brev og dokumentere det. Brevet blir
sendt til styre for gjennomlesning før det blir sendt tir
Anders Nicolavsen.

Gjennomgang av Sommerens aktiviteter/arrangemneter.
Foreløpig regnskap kommer på neste møte.o Regattaer: Kristian oppfordrer til evaluering av alle

regattaene. Regattaene har gått stort sett etter planen.
Bedriftsseilasen, TwoStar, Hankø Race Week, Onestar
har gått etter planen.

o Earn & Ungdom: Nybegynnerkurs, ungdommene har
sitt opplegg. Det har ikke blitt så mange som det ble
forventet. Kurset fortsetter ut september.

o §eilskolen: ca.70 stk barn var med på seilskolen 2010.
Det var 3 uker med seilskole i 2010. Veldig bra
tilbakemeldinger angående seil sko l en på A*ndersen
Slippen. Bruken av deltager.no var lurt.o Sommercriuse 2010: Det begynte med 3 båter og ente



3s/l0

36n0

37n0

med 50 stk til middag på Kjeningøen.Barc positive
tilbakemeldinger på cruiset.

o Hankø OneStar: Lars-Erik snakket litt om OneStar.
Snakker litt om samarbeidet mellom FS og SM. Det var
også en stor utfordring når det gjelder tracking. SM var
ikke behjelpelig med å få til en tilfredsstillende tracking
på OneStar. Alt av bilder, film og uttalelser kom fra FS

sine folk som alrangerte regattaen. SM dekning av
OneStar var utrolig dårlig. Det ble en kjempe regatta selv
om det var litt vanskelige.

o Hankø Race Week: Både store og klassebåter. Ble igjen
en suksess.

o Onsdagsseilasene på Slippen: Begynte dårlig, men det
har tatt seg opp nå etter ferien. Damekurs/dameregattaer,
kanskje legge opp et opplegg for damer på onsdager.

Lars-Erik innkaller til evalueringsmøter for de forskjellige
aktivitetene.

Høstens Arrangmenter/aktiviter
o Lars-Erik går igjennom høstens aktiviteter.
o Går igjennom diverse datoer til Kællen Køpp, MidiB,

Melges seiling.
. Mulig kursholder for Båtførerprøven er Kurt Klevås.
c 21okt. 2010 Sikkerhet og forsikring
o 7 jat.2011 Damer i vinden
o 29 jan.2011 Årsfest

Forberedelser styremØte 25.09.201 0
o En veldig hemmelig menyO

Eventuelt

o Ingen saker under eventuelt.

Neste møte25.09.10 på Hankø Yatch Club.

d^

-wrh* Ar/,

å,-ffia^6,,-
\

^\

il^^r/

,"t iif: ,' tl
;./ it{ li

!'r"l-W NM

ffuk


