
Styremøte nr. 6/2020

Dato: 18052020

Sted: Andersenslippen

Referent: Helge

Til stede: Endre, Atle, Magnus, Vidar, Jan Olav, Sandra, Anstein, Morten

Frafall: Stian, Anders, Maja

Per Gunnar Bjar fra Bjar Arkitekter AS var invitert for å holde en 
orientering for styret om Områdeplanen for Hankøsund. 

Bjar har vært i engasjert i arbeidet med områdeplanen fra starten av prosessen 
som representant for Hankø Marina. Han fortalte om hvordan det som startet 
med et behov hos Hankø Marina for en reguleringsplan utviklet seg til et 
samarbeid mellom marinaen, Hankø Yachtklubb, Fredrikstad Seilforening og 
andre grunneiere til å bli et arbeide med en områdeplan.

For Fredrikstad Seilforenings del startet det hele med en avslått søknad om å 
legge brygge ut til Kællen. Kommunen sa nei, og krevde en helhetlig plan for hele
Hankøsundet. Forstudie kom i gang i regi av Rambøll Oslo. Etter hvert ble 
arbeidet overtatt av Per Andre Hansen Landskapsarkitekter AS, og Hansen har 
vært plankonsulent inntil han nylig pensjonerte seg. (Hans firma ble på et 
tidspunkt kjøpt av Rambøll, slik at Rambøll har vært konsulentfirmaet bak 
arbeidet med planen siden 2011)

Bjar konstaterte at arbeidet med planen har gått langsomt framover (noe som er 
typisk for områdeplaner) I tillegg pekte han på at hyppige lederbytter i SF kunne 
være utfordrende, da mange ledere måtte starte med relativt blanke ark.

Status pr nå er at kommunen har fått bedre kapasitet til å arbeide med 
områdeplaner, og ønsker å ta over mere av arbeidet som Rambøll tidligere har 
utført. Sannsynligvis vil dette bety at kommunen tar seg av det skriftlige, og at 
Rambøll fortsetter med kartarbeidet. 

Etter at kommunen la områdeplanen ut på høring har det kommet vel 70 
innsigelser mot planen. For SF sin del er det innsigelser når det gjelder ålegress 
ved bryggeanlegget, og utseendet/utbredelsen av nytt bryggeanlegg som er 
aktuelle. Her er det fylket som har innsigelsene. 

Leder i SF presiserer at det ikke er noen motsetninger mellom partene som 
arbeider med og betaler for Områdeplanen. På direkte spørsmål er Bjars estimat 
av resterende kostnader for planarbeidet 100-150000 Kr. 



Etter diskusjon i styret var det enighet i styret om å gå inn for/søke om 
et så stort bryggeanlegg som mulig, og så bygge etter behov.

Gjennomgang av referater

Tidligere referater ble godkjent.

Økonomisk status

Det må påregnes utgifter i forbindelse med planering, utbedring av vinduer og 
istandsetting av elektrisk anlegg. Etter tilsyn har det blitt funnet feil ved det 
elektriske anlegget på Slippen som trenger umiddelbar utbedring.

Kasserer skal utarbeide revidert budsjett på grunn av inntektstap som 
følge av coronasituasjonen, samt gi en orientering om økonomisk status
på hvert styremøte.

Brygge/klubbhus

Bendik Nystrøm, som tidligere har vært bryggesjef og kjenner anlegget på 
Slippen godt er medlem av huskomiteen som organiserer drift og vedlikehold av 
klubbhuset skal delta i å administrere drift og utbedringen av huset. Styret 
godkjenner dette.

Aktivitetskalender

1. Magnus redegjorde for barne- og ungdomsgruppas aktivitet. Trening tirdag og 
torsdag. Kretssamling 13. til 14. juni. NM i optimist er avlyst. Østfoldcup 22.-23. 
august kan bli det største arrangementet i år. Antall barn på sommerskolen 
begrenses til 25 i første pulje og 30 i andre. Tidligere har det vært 90 deltagere 
på sommerskolen på det meste. Økonomi er/kan bli en utfordring. Tre trenere på 
tirsdager genererer utgifter, og lavere antall barn på sommerskolen reduserer 
inntektene. 

2. Regatta. Snipe NM avholdes 2. og 3. juli, på Yachtklubben. Twostar; Uavklart 
hvem som er regattasjef. Bedriftsseilasen er lagt til 5. september. Samme dato er
det OneStar på Hankø Yachtclub. 

3. Ekstra dugnad. Det besluttes å avholde en ekstradugnad, bl a for å utbedre 
dekket på brygga.

Forespørsel om innsigelse mot mudring. 

FS har mottatt forespørsel Anders Nilsen Vikaneveien 323 A om innsigelse mot 
mudring. Styret har ingen innsigelser.

Eventuelt



Styret drøfter å leie ut gjesteplassene til medlemmer som venter på plass i 
brygga for å bøte på økonomien. Styret faller ned på å leie ut en gjesteplass til 
dette formålet. Styret presiserer at betaling av gjesteplass gjelder alle, uansett 
verv i foreningen osv.


