
Styremøte nr.11/2020

Dato: 161120 

Sted: Nettmøte Teams

Referent: Helge

Til stede: Endre, Magnus, Jan Olav, Anstein, Vidar, Atle, Maja, Bjørn Erik

Frafall: Stian, Sandra, Anders, Jørgen

Referat fra forrige styremøte ble godkjent

Brygga

Endre har vært i kontakt med Ludvig Kamperhaug, og skal få en budsjettpris på asfaltering av ca 400 
m2 grusplass ved jollebrygga.

Når det gjelder marinarkeologiske undersøkelser og kartlegging kan dette gjøres ved hjelp av ROV, og
ekkolodd, og da i samarbeid med de andre deltakerne i Samarbeidsgruppa for Hankøsund. Estimert 
kostnad for hver deltager ca 15000,- Vi vil sjekke med fiskerimyndighetene om hva det er nødvendig 
for seilforeningen å gjøre.

Kran

Ny svingmotor er bestilt.

Budsjett

I 2019 ble det budsjettert med et overskudd på 328000,-. I år ble det budsjettert med underskudd, 
men slik det ser ut nå vil resultatet bli bedre enn fryktet på grunn av coronatilskuddene foreningen 
har fått for avlyste events og regattaer.

Vidar har laget en budsjettoversikt som vil bli diskutert med den enkelte før det arbeides sammen til 
et budsjett for foreningen.

Anstein og Anders går gjennom hvilke muligheter vi har for å få støtte til prosjekter fra stiftelser og 
legater.



Kurs

Det planlegges arrangørkurs i samarbeide med Sarpsborg Seilforening i løpet av vinteren. Vi vil bruke 
foreningens regattaer som praksisplass.

Bedriftsseilasen

Denne planlegges til 4. juni. Magne Tønnesen er mulig arrangør, han skal uansett ha møte med 
potensielle sponsorer.

NM i Snipe

Legges til uka før Hankø Race Week.

Nm i Shorhanded

Legges til 3. september

Onestar

Legges til 10. September

Generelt

Håkon Fensbekk fortsett med utleie av Huset, og kan da leie ut i de ledige helgene.

Orienteringsmøte/medlemsmøte om ny brygge legges før eller etter årsmøtet, det må uansett 
avholdes et ekstraordinært årsmøte før det tas store økonomiske avgjørelser.

Temaet vil være at bryggene står foran en stor oppgradering. Det vil ikke være mulig å lage en ny 
brygge som er så stor som tidligere ønsket (80 plasser). Styret vil fremme økonomiske modeller og en
skisse for størrelse og utforming av ny brygge. Styret vil legge fram forslag til hvordan ny brygge skal 
organiseres, for eksempel gjennom et eget bryggestyre. I dette ligger også modeller for 
støtteordninger. 

Vidar, Magnus og Atle ser på dette sammen, og legger fram resultatet for styret til diskusjon.

Foreningens vedtekter må revideres i forhold til nye lover i NIF. Disse endringene må vedtas på 
årsmøtet.

Styret er nå på 13 medlemmer. Dette er muligens noe stort, da den praktiske driften av foreningen 
skal foregå i komiteene. Vi vil vurdere dette opp i mot foreningens lover og lovbestemte oppgaver.




