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En killing er solgt for 25 000.-. En henger er solgt for 5000.-

Krister Mortensen fra jollegruppa ønsker å informere styret om arbeidet i
gruppa. Han innkalles til første møte etter sommerferien

Fastsettelse av bryggeleie for 2012. Årets budsjet er på 1 10 000.-. Totalt inntekt
i fior var på 90 000.- Yihar 23 meter med nye brygger.
Meterpris for fast plass er 77 5 krlmeter. Sommerplass er prisene I 1 00 kr/m
Vedtak: Prisene økes med l0o%

Lars erik sender ut en oppdatert prognose
Vi må revidere dokumentene som angår brygga i år.

Båtplassene må merkes med grøme og røde skilter

Bemanning på kommende arrangementer.
Fiskemannseilasen ble veldig vellykket, men det har blitt mye dugnad på enkelte
medlemmer. Vi må bli bedre på å fordele arbeidsbpden på flere.
Faren med måten vi driver nå er at funksjonærene går lei.

Rikets tilstand:
Utestående medlemskontigent ca 75000. Dette purres opp.

Bedriftsseilasen ligger an til å bli den beste noen gang. Lars Erik sender
takkemail til Magne Tønnesen og dugnadsgjengen.

Halvårsrappoft over økonomien i samme oppsett som budsjett lages over
sofllmeren

Markisen er så stor og dyr at den ikke skal brukes ved utleie med mindre en
ansvarligp person fra sty'et er tilstede.
Vi lager en utleiekalender på hjemmesiden

Olav snakker med ansvarlig for utleie om ansvaret framover

Styremøte 5. juni 2OL2

Tilstede: Lars-Erik Larsen, Jon
Oksmo og Per Helgesen ,Inger
Steinbru,
Forfall: Trine helen Johansen,
Sted: Andersen Slippen

Referent: Endre Steinbru
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Egil Johnsen, Olav Hals, Inger S. Åsle, Jørgen
Lise FernlØf , Per Arne Skjeggestad, Endre

og Kristian Åsle.
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Eventuelt
Motoren opå TK ble stjålet. Egenandelen er på27000.- kr. Jollegruppa får låne
båt av Egil Norli i år. Vi skyver på ny TK motor til neste ar.

Ungdomsaktivitet
Per Arne alrangerer en tre dagers uteaktivitet for ungdom. Han ønsker å leie RS
Feva. Han tar kontakt med foreldregruppa for å legge opp opplegget. Styret er
positive til dette.

Nytt skjørt på jotlebrygga
Skjør§t på jollebrygga er slitt. Vi setter på nylt skjørt for å ta vare på RS feva'ene
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