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Styrem øte 07. SePtember 2OO9'
rirri"a", iiger Åste Hatc-h, Kristian Åsle, Jon lohnsen, Espen Eggen' Christin

Olsen, Lars-Erik Larsen og Anne Jacobsen'

Fraværende: Arild AmtruP.

Referat nr. O7lO9- Referent Anne S. Jacobsen.

Gprrno-gang av styrereferat fra juni 2009'

Status komiteer, arrangement, fakturering, etc'

Barn og ungdom v/Inger:
På**-.''kolenhardetværtlittioverkantav50
barn. Det har vært godt bemannet med instruktører.

Barn og foreldre er godt fornøyd, så det kan

konkluåeres med at sommerskolen også i år har vært

vel glennomført!
Nåået gielder seilkurs, har det vært vanskelig å

rekruttere barn. Kurset vil fortsette noen uker til
utover høsten.

Regatta v/Kristian:
Gf"r"*flrtfu av sesongens regattaer er også vel i

havn.
Two-star: Tøffe forhold, men uten alvorlige

personskader. Ellers vellykket arrangement'

Hankø Race Week: Gikk på skinner!! Dette

arrangementet vil antakelig bli noe utvidet neste

..rorrlg, da det er ønskelig å samle flere båtklasser'

Lars-Erik legger vekt på en fin giet'g med etter hvert

faste medhjelpere som bidrar til smidig

giennomføring.
One-star: Det var kalkulert med 30 seilere, men ble

bare 2l påmeldte.

Det var optimale forhold og brukbar vind' Etter en

lang seilas alene, er det den sosiale avslutningen

.r.ti.U hvggelig, med mange historier og
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erfaringsutveksling.
Konseptet er bra, men mulig med noe underskudd.
Bedriftsseilasen: Ble evaluert i styremøte i juni.
Noen fakturaer mangler for utsendelse.
Homlungen: Fint vær - lite vind! Ellers bra. Hvaler
seilforening er også fornøyd.

Det gjenstår en Østfold cup nå i høst, og en høstcup
for Melgesseilere er planlagt i oktober/november (3-
4110,24-25110 og 8/l 1?).

Sj øsidekomiteen v/Jon:
Nytt møte for ytterligere bearbeidelse av politikere er
planlagt nå i etterkant av valget.

Tur & Hav: v/Christin:
Planlagt sommercruice 1. uke i fellesferien ble avlyst.
Kun 2 båter var påmeldt.
Årsaken ble konkludert med for sen planlegging, og
komiteen ønsker derfor å være ute i god tid med
planleggingen av et mulig neste års sommercruice.

Det blir mulig en avslutningstur 3-4. oktober, og
Halden er forelått som reisemåI.

Bryggekomite - Fra Arild:
Dugnad er fastsatt tLL24. september kl. 17.00
Båter som er klare for vinteropplag blir lagret.

Det er spørsmål om å følge opp Ragnar R. forslag til
månedlig møteplass på Slippen.
Dette er det enighet om i styret, ogfølgende
medlemskvelder er på planen:
Allsang på Slippen. Ønsket dato 2llll. Anne er
ansvarlig for delegering av oppgaver til denne
kvelden.
Tur og Hav er ansvarlig for gjennomføring av et
medlemsmøte 11. februar.
I tillegg planlegges høsttakkefest ??, og årsfest siste
lørdag 30. januar.
Årsmøte onsdag l7l2 ?

Styret sir iteen fullmakt til å tilbakekiø

Christin
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m. utriggere med tanke på utvikling av småplasser for
båter inntil 35 fot. Pris kr. 6.200 pr. stk.

Neste styremøte lørdag den 17. oktober.
Fremmøte kl 10.00
Lunsj kl 13.00
Møte holder på til kl. 17.00
Respektive kommer kl. 18.30
Middag.
De som ønsker overnatting gir beskjed til Lars-Erik.

Blikk mot 2010. Hvilke arrangement?
o Bedriftsseilas
o Hankø Race-Week
o Homlungenseilasen
o Østfoldcup
o Two-star
o One-star ?

Det har kommet forespørsel om flere NM
arrangement. Bl.a. Laser, Melges, og Drake.

o Regatta arrangØrkurs ?

Seilmagasinet.
På spørsmål om vi skal fortsette hhavir side her, var
det enighet om at vi absoluttbør det, men alle ser

utfordringen i å få det gjennomført på en god måte.
Styret jobber videre med saken, evt. ansvarsfordeling.

Lars-Erik
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