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Styremøte 31. mai 2O1O.
Tilstede: Kristian Åsre, lnger Åsre Hatch, per Arne skjeggestad, per Hergesen,Anita Johansen, Jon Egir Jbhnsen, Inger Lise Fernrøf og Lars_Erik LarsenFraværende: Christin Olsen og petter Larsen

Referat nr. O6 lLO. Referent: Lars-Erik Larsen
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ANSVAR
Referat fra forrige møte
Forrige st),remøte referat ble giennomgått.
Båtførerkurs avlyst grunnet for ffi deltigere.

Søknad fra Thomas Oksmo om å leie Slippen sept 2009,
Konklusjon: Det kan ikke avtales reie føi ierminriste z0 t t er krar.

Man besluttet og betale for Båtførerprøve-eksammen for Axer S. Jacobsen og
Hans Jacob Sandberg, kr 525,00 p. itk. Noe småutlegg ble ogst be;l;;;t
dekket.

Budsjett Seilskolen 2010
Innsendt budsjett for seirskolen bre diskutert og førgende konklusjon vedtatt.

sommerskolen er et fritidstilbud til barn i alderen 7 * 12 år. Tradisjonelt hardet deltatt mange bam av ferierende i området. Tilbudet r,u. i«" p.iÅæ.t
hatt som siktemål å rekruttere r.rnge til foreningen men først og fremst væft ettilbud om sommeraktivitet og lek på vann og iånd. Sommerskolen har værr
drevet på basis av stor dugnadsinniats fra fo"reningens n,eat.*,,.. åg FS harderfor kunnet bokføre et positivt bidrag til krubbkåssa. De sisre + aråinar
overskuddet i gjennomsnitt vært i stønelsesorden kr. 50.000 pr. år.
opplegget for sommerskolen i 2010 vil i hovedsak bri som tiåtigere år medtilbud om fritidsaktiviteler 

1y 
ulike slag. ut i ffa dette ro.vente.-sfr"i uia"t

økonomiske opplegget for 2010 gir et iesultat som tidligere. Sryr;t ha;
drøftet budsjettet for sommerskolen og besruttet at midi"er tit utgirterog
avlønning/honorar tir ledere og trenere vil måtte bli tilpasset dette.

Strøm på Brygga
Det har i lenger tid vært diskutert behovet for å utbedre strømanlegget på
brygga.
På bakgrunn av at man forle-ntef forandringer/utvidelse av bryggeanlegget,
sannsl'nligvis i2012^ anbefarte Jon Egil Johrsen sryret å utsettJ-store

Per Arne
Skjeggstad

Lars-Erik Larsen

lnger Lise Fernløf



30/10 I strøm på brygga forts
forts

investeringer nå. Per Helgesen la frem et forslag hvor strømkapasiteten på 
I

brygga økes. Dette ble besluttet, og styret gir en økonimisk ramme på inntil 
Ik 10.000.00. I Per Helgesen/

Bryggestyret

3l/10 | Status komiteer
Inger Åsle Hatch redegjorde for Barn og Ungdom og det er i dag ikke god
nok rapportering til henne fra Nybegynnerkurset. Alle innkjøp til dette
formål skal godkjennes av Inger. Vedr. bruk av kran skal denne ikke brukes
av andre enn godkjente kranførere. Det ble vedtatt å presisere dette for Sven
O. Jacobsen. I Lars-Erik Larsen

Forøvring generell orientering om status.

NESTE STYREMØTE 6 sept 2010
(Det kan bli aktuelt med et møte før dette, det sendes da ut egen
innkalling).

Til neste styremøte medbringes protokoll for underskriving Petter Larsen
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