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Referat fra styremøte mandag T.oktober kl. 19.00, Andersen-

slippen

Forfall: Truls Olsen, Anette Jacobsen

sak 1. Godkjenning av referat fra styremøtea. september 2013

o Referat godkjent

' Legges ut På nett

Sak 2. Administrative rutiner
r Inventarlister

o Listene er fortsatt under utarbeidelse, men nærner seg ferdigstillelse

o også lister for foreningens regattautstyr må utarbeides
. Per Helgesen følger opp dette spesielt

o Målsetningen er at alt inventar skal være kartlagt og listeført innen utløpet av

året
o per Arne Skjeggestad er koordineringsansvarlig på styrets vegfle

o Korttidslagring av privat utstyr i bua

o All lagring skjer på medlemmets eget ansvar

o »et eiitti tillatt å lage brannfarlige gjenstander - så som

bensinkanner, påhengere - m.v' der
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Sak 3. Oppstitlingsplassen ved riksveien
o Møte med motPart er altalt
. Jon Egil Johnsen og Morten G. Jansson møter på foreningens vegne

Sak 4. Regattaarrangementer 2O14 - terminliste
o Enighet om at det er viktig å få terminlisten klar så snart som mulig

r Terminlisten legges ut på nett så snart den er klargjort
o Arbeidet kvalitetssikres av Per Helgesen og Endre Steinbru

Bedriftsseilasen
o Per Helgesen kontakter Magne Tønnesen for nærmere oppfølging

Hva gjelder wrige,faste årlige regattaer, redegiorde Jon Egil Johnsen for

status
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Det har kommet en forespørsel om å arrangere Norges Cup for joller
kommende sesong. Forespørselen har kommet fra Sarpsborg seilforening, som

samtidig foreslår at foreningene står for arrangementet i felleskap
o S§ret er positive til henvendelsen
o Hvis man velger å si ja, må de prioriteres å få skaffet tilstrekkelig med

folk til å ffi gj enno mført arrangementet skikkelig
o Henvendelsen aktualiserer behovet for å få holdt arrangør'og

dommerkurs,
o Høsten er foretrukket som tidspunkt for et eventuelt arrangement

Arrangør- og dommerkurs foreslås giennomførtiløpt av vinteren
o Det rettes en henvendelse til Sarpsborg Seilforening for å avklare

mulighetene for et felles kurs.

Per Helgesen følger opp henvendelser frd til Sarpsborg Seilforening

Sak 5. Brygga - status plasser og kontrakter
o Utlysniog av sommerplasser for 2014bør gjøres tidligere enn hva som ble

gjort for inneværende år

Søknadsfrister vedtatt satt til 1. desember hvert år, for tildeling av plass det
påfølgende år

Jørgen Oksmo har gjennomgått og ryddet i bryggekontrakter.
o Sammen med Morten G. Jansson utarbeider han oversikt over

leietagere, eiere av innskuddsplasser, plassering i bryggeanlegg m.v
o Oversikten skal foreligge for styrets behandling innen 25.oktober

Sak 6. Krana.
o Det er store vedlikeholds- og reparasjonsbehov på krana. Ved inspeksjon er det

avdekket 29 mangelfulle forhold ved den
. Olav Hals har vært i kontakt med reparatør og venter tilbakemelding på hvilke

tiltak som er nødvendige. Tilbakemelding er lovet klar innen neste styremøte
o Ved mottak av denne, skal det utarbeides fremdriftsplan for gfennomføring av

de nødvendige tiltak
o Per Arne Skjeggestad følger opp arbeidet på styrets vegne

§ak 7. Tilbud om div kurs fra Engelsviken Charter
o Per Arne Skjeggestad stilte innledningsvis spørsmål om egen habilitet

o Det var ingen innvendinger mot denne

o Klubben har mottatt tilbud om kurs for medlemmene
o Kurset er sertifikatgivende

o Styret er positive til henvendelsen
o Saken følges opp av Truls Olsen på styrets vegne
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§ak S.Orienteringer
o IngerÅsle orienterte om klubbens økonomio Foreløpige talr indikerer at denne er forsvarlig ivaretatt

Sak 9.Eventuelt
o Det ble foreslått å holde et langmøe i november, i tillegg til ordinært styremøteo Forslaget ble gitt tilslutning og beslutret iagtti'iøre:agil iour*b",
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