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Styrem øte 7. desember 2OO9.
Tilstede: Lars-Erik Larsen, Jon-Egil Johnsen, Arild Amtrup, Petter Larsen, Inger
Åsle, Kristian Åsle, Inger-Lise Fernløf, Espen Eggen.
Ikke tilstede: Anne S. Jacobsen, Christin Olsen.

Referat nr. O8 I 09. Referent Petter Larsen.

s1/09 Gj ennom garrg av referater.
Lars-Erik hadde noen å tillegge i referatet.

Båtførerbevis - Lars-Erik har sjekket dette, han

har spurt Kurt Klevås om å holde kurset.

Jon-Egil refererte litt fra møte de hadde med

Hvaler Seilforening.
Bedriftseilasen : Framtiden til dette
arrangementet ble diskutert, Styret gikk for
følgende løsning:
Union Race - Bedriftsseilasen.
Seilingsbestemmelsene strammes inn til
regattanivå. Regattaen blir terminfestet.
Gunderstart.
En bane.
Styre er veldig opptatt av at den sosiale
biten skal videreføres i Bedriftseilasen'

s2109 Regnskap , Budsjett
- Lars-Erik legger frem et utkast til budsjett for

2010.
- Lars-Erik henstiller alle som er ansvarlige for de

forskjellige avdelingen å ta kontakt med Inger-
Lise.

- Det ble diskutert rundt om det skal være opplag
på Andersen Slippen. Hvor mye skal det koste å

ha opplag på Andersen SliPPen?

- Det avgiøres på neste styremøte.(Pris og

kriterier)
- Startkontigenten på Bedriftsseilasen ble øket fra

Lars-Erik
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24 000 til 30 000.
- Espen sjekker og kjøper bankterminal til

klubben. Vi må også ha opplæring på hvem som

skal bruke terminalen. Pris for terminal6990,- +

mva og 300,- pr. mnd.(Mobil terminal)

- Gjennomgang av forsikringer på neste styremøte'

- Det ble hevet investeringer på båtbudsjettet fra

50 000 til 70 000.

Aktivitetsliste
- Utsetter denne giennomgangen til neste

styremøte.

Referat Bryggekomiteen
- Møte ble avholdt 16.09.09

- Lars-Erik leser opp fra referatet fra komiteen

- Kriterier tildeling av sommerplasser(Tillegg til
dagens kriterier)

- Det er en forutsetning at båten det søkes plass er

en seilbåt. Båten skal pøsse i plassen' Dvs' ingen

liten båt i stor plass hvis det er store søkere'

- Sommerplass kan holdes over en 2-to-års

perio de (hv is ønskelig)
- -Det 

foretas loddtrelcning blant kvalifiserte søkere

til åeforskjellige plassene uten at søkers grad av

aktiv'deltager gis en nærmere vurdering og vekt

ved unelgelse.
- Da er dette vedtatt.

VIKTIG TIL NESTE STYREMØTE.
PROTOKOLL SOM ALLE
STYREREFERATENE SETTES INN I OG

UNDERSKIVES AV ALLE I
STYREMEDLEMMBR.

Husk styremøte den 11.01.10
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