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Styremøte 4. mai 2OO9.
Tilstede:.Lars-Erik Larsen, Kristian Åsle, Inger Å. natch, Arild Amtrup, Jon Egil
Johnsen, Petter Larsen, Christin Olsen, Espen Eggen og Anne S. Jacobsen.
Fraværende: Inger Lise FernlØf..

Referat nr. O5 / 09. Referent Anne S. Jacobsen.

ANSVAR

Lars-Erik/
Inger,
Christin

Espen
Lars-Erik
Inger

Gjennomgang av referat fr r styremøt e 30 I 4-09.
Fraværende på styremøte skal skrives.
Under sak nr ll, tLlføye plass nr 29.

Sak 15. Feil i medlemmer sjøsidekomiteen, samt noe

tekst fra orientering til styret i Fredrikstad Seilforening.
Det ble også bestemt at styrereferat blir limt inn i
protokoll.

Nybegynnerkurs. Forslag til invitasj on.
Lars-Erik presenterte forsalg til invitasjon som skal
annonseres i Fredrikstad blad og på seilforeningens
nettsider. Alder ble også diskutert, og kurset ble
bestemt å gielde for de mellom 8 og 14 år.

Christin innhenter tilbud på tørrdrakter.

Status - arrangement.
- Mocca cup: KristianÅsle er ansvarlig, og sier han har
det meste under kontroll.
- Bedriftsseilasen: Espen Eggen er ansvarlig.
Innbydelse kommer en av de nærmeste dagene.
Nye seilingsbestemmelser for bedriftsseilasen er under
utarbeidelse. Det mangler dugnadsinnsats.
Sjenkebevilgning, musikk, mat, telt og stoler er i orden.
-WS2S: John Hatch er ansvarlig. Han er i behov av
hjelp til matservering og lignende i tiden regattaen
pågår (17-20-juni).
- Hankø Race Week Lars-Erik ansvarlis. Nve bøver til



19t09

20t09

2U09

arrangementet er be stilt.
- Hankø One Star: Lars-Erik ansvarlig. Han informerer
om at alrangementet ikke har noen hovedsponsor i år.
Ca.25 er påmeldte til regaffaen.
-Sommerskolen: Inger er ansvarlig. Hun har sendt
forespørsel tiltidligere deltakere, og har 20-25
påmeldte.

Brev fra Carine Andreassen, "
Tanker om å være giest på Andersen-Slippen.
Brevet fra Carine og Glenn ble lest. Alle medlemmer
av styret føler med dem og synes det er trist at de har
fø|t seg lite velkommen til å ligge ved brygga. Svar på
brev blir skrevet av Anne og sendes styret for
godkjenning.
Styret ønsker å lage regelverket for bryggeleie til
besøkende båter tydelige og transparente, og nytt skilt
settes opp på brygga.Tekst til skilt ble diskutert, og
følgende ble bestemt:

Til våre besøkende.
- Ledige plasser: På bølgebryteren inn/ut mot

bøyene eller plasser med grønne skilt.
- Havneavgift: Se oppslag på sjøbua.
- Besøkende båter kan ligge på ledig plass inntil 3

dager. Opphold utover dette må avtales med
havnesjefen.

Status for hus og bryggekomitå.
Kællen harværtpå Engelsviken slipp. Det er satt inn
ny dør til styrhuset, gitter rundt propell og nivåpumpe.
Resten skal gjøres til vinteren.
Inger og Arild informerte om oppjustering av kjøkken.
Nytt ventilasjonsysem er bestilt. Komfiir til
profesjonell bruk er vurdert. Det ble anbefall åL<1øpe

komftr for vanlig husholdning. Tilbud innhentes fra
Egil NorlilTruls Olsen.

Orientering om arbeidet i Sjøsidekomiteen.
Jon Egil orienterte om framdriften i sjøsidekomiteen.
Ine. selskapet Rambøl skal levere sitt mulishetsstudie

Lars-Erik/
Anne

Lars-Erik

Inger/Arild

Jon Egil
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til kommunen l. juni. Fredrikstad seiHore"i"g git
innspill til denne.

Mail - søknad fra Sven O. Jacobsen.
Saken ble utsaff til neste styrernøte.

Eventuelt.
Seilmagasinet - tracking og nytt system.
Lars-Erik informerte om mail fra Seilmagasinet vedr.
tracking og nW systern
Styret vedtok å gå for h støtte nytt system med en
engangssum på kr. 15.000 og begrense vedlikehold til
kr. 5.000.

Søknader om leie av Slippen.
Anne Lovise Berg - Nei
Erik Moe - Nei
Per-Olav Bernhardsen - Ja

Forespørsel om leie av joller til sommeraktivitet -
fra Hankø VeI.
De får tilbud om å leie jollene til samme pris som
forrige år.

Lars-Erik

Lars-Erik

Anne/Inger
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