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Styremøte 31. ianuar 2O12

Tilstede: Lars-Erik Larsen- Jon Egil Johnsen. Olav Hak- loger S- Åsle'.1ørgen
Oksmo og Per Helgesen
Forfall: Inger Lise Fernløf-, Carine Andreassen, Endre Steinbru, Per Arne
Skjeggestad og Kristian Åsle.
Sted: Andersen Slippen

ReferenE Jon EgiI Johnsen

NR ANSVAR
58/11
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Fra referatet fra styremøte 10. januar 2012:
Vedr. sak om kjøp av Feva-jollerlselge Två-kronaene.

Det inntas i referatet at til grunn for styrets beslutning forutsettes

settes det at Två-Kronaene kan selges for minimum kr' 25.000,- i
giennomsnitt og at hele flåten selges.

Regnskap 2011 og Budsjett 20L2.
LEL gjennomgikk foreløpig regnskap for 2011. Det mangler

fortsatt avklaring av noen poster før endelig regnskap er klart'
Foreløpig anslag viser et regnskapsmessig overskudd på ca. l«.

30.000,-.
LEL fremla og giennomgikk forslag til budsjett for 2012. Det

fremlagte budsjettforslag salderes med et overskudd på ca. kr.

50.000,-.
Styret tok orienteringene til etterretning. Endelig behandling av

Regnskap 2011 og Budsjett 2012 gtrøres i styremøte 7. februar.

Hederstegn i gull.
Styret fremmet og drøftet aktuelle kandidater til å motta
foreningens Hederstegn i gull.
Styret samlet seg om tre fremstående medlemmer og besluttet å

tildele utmerkelsen til disse. De aktuelle vil bli tilskrevet av

foreningens leder. Utmerkelsene overrekkes på årsmøtet.

Sommerplasser 2012, utleie av plasser på bølgebryteren-
Ledige sommerplasser skal utlyses og tildeles på grunnlag av

søknad. Søknadsfristen er satt til 1. mars.

For sommeren2Ol2 vil det i alt være 3 plasser tilgiengelig for



,<store Uat"n> og 3 plasser for «middels store båten>.

Tildeling av båtplass gjøres av styret på grunnlag av innstilling fra

havnekomiteen.

Ssret ønsker at bruken av bryggen og tildeling av plasser i størst

*,rtlg grad skal bidra til å utvikle foreningens aktiviteler; særlig

gieldeidette ixrangementer for barn og unge og regattaer. I det

lur,g. løp ønsker foreningen å overta og disponere flest mulig

båtplasser. I dag kan foreningen dessverre ikke tilby plasser til
søkere som styret svært gierne skulle sett hadde ha1 båtplass på

Slippen og derigjennom bidro til økt tilstedeværelse, aktivitet og

deltagelse i arrangementer som er viktige for foreningen.

Foreningens styre og øvrige tillitsvalgte vil vanligvis inneha og påta

seg de mest sentrale og arbeidskrevende oppgavene. Det er derfor

prlsedens for at foreningen har tildelt båtplasser til tillitsvalgte som

nedlegger e{r stor innsats for fellesskapet. Dette er begrunnet i at det

er til dåt beste for foreningen og tildeling skjer på basis av funksjon

og sånn sett ikke å anse som begunstigelse av person.

På denne bakgrunn besluttet styret å tilby regattaansvarlig,

ansvarlig for barn&unge og Slippen-ansvarlig båtplass for den

kommende 2-års-periode dvs. sommeren 20lz ogzo13. Tildeling

er begrunnet i, og knyttet til, den aktuelle funksjon og vi1 måtte

påregnes av sluttet når tillitsvervet avsluttes.

Videre besluttet styret å legge til rette for sesongutleie av inntil 5

båtplasser på bølgebryteren.

Svar fra Hankø Marina
LEL orienterte og viste ti1 e-mail som svar på det brev foreningen

sendte.
Styret konstaterer at HM ikke er interessert å drøfte realitetene i

saken og vil derfor ikke besvare den tilsendte mail.

Neste styremøte er tirsdag 7 .2.2A12
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