
Styremøte nr. 7/2020

Dato: 22062020

Sted: Andersenslippen

Referent: Helge

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

Frafall: Stian, Anders, Morten, Bjørn Erik

Referat fra forrige styremøte godkjennes.

Budsjett

På årsmøtet ble det budsjettert med et underskudd på 140000,- Pr nå er underskuddet oppe i 
340000,- Hvor stort underskuddet blir avhenger av om Bedriftsseilasen blir avviklet, det er 
budsjettert med 88000,- Foreløpig er det ikke mulig å arrangere bedriftsseilasen pga coronaregler. 
Det samme gjelder Homlungen, her er det budsjettert med en inntekt på 20000,-

Oppsummert må FS være forsiktig med utgifter ut over det vi har fått i støtte fra Echbos Legat og fra 
Sparebankstiftelsen. For øvrig kan vi søke om refusjon av tapte inntekter til NIF, men ikke før tapene 
er manifesterte.  Ny felles Viips-konto er nå på plass. Etter hvert så er planen at booking av 
gjesteplasser på brygga skal administreres via Mooringo. 

Nå det gjelder prioriteringer så er det viktigste vedlikehold av huset, brygga og utstyret generelt.

I verste fall styrer foreningen mot et underskudd på 400000,-

Kran

Diskusjon rundt innkreving av betaling for kran. I fjor ble det solgt årskort for 44000,-  Så langt i år er 
det ikke solgt årskort.  Betalingsmoralen for betaling for bruk av krana må forbedres. 

Styret vedtar å beholde prisen pr løft på 350 Kr. I forbindelse med arrangementer er prisen 350 kr for
ut og opp. Årskort koster 1000 Kr.

Medlemskontingent

Pr nå er det 24 medlemmer som ikke har betalt kontingent. Disse medlemmene har generert utgifter 
i et halvt år i form av kontingent til Seilmagasinet og utgifter til forsikring. Det gis ny frist til 2. juli. 



Vannskade

For å redusere utgiftene vil styret arrangere arbeidet med kjøkkenet på dugnad. Gjermund møter på 
styremøtet og inspiserer status etter siste regnskyll. Han gir et tilbud på videre dreneringsarbeider på
25000,- Styret går inn for denne løsningen. 

Utleie klubbhuset

Foreløpig har utleie av klubbhuset ikke generert noen inntekter.

 

Sommerskolen

Antall deltagere er utvidet til 30 pluss 30, estimert overskudd 40000,- Detter er ca halvparten av 
budsjettert inntekt. Trener og matutgifter for de to ukene er budsjettert til ca 55000,-

Jollegruppa

Det er ikke etablert noen sponsor for jollegruppa enda. Nye optimister skal kjøpes inn, anslagsvis 4-6 
stk. Coronasituasjonen har gjort det vanskelig med levering så langt. Sparebankstiftelsens støtte på 
210000,- skal gå til innkjøp av optimister og til innkjøp av 2- mannsjolle.  Den aktuelle 2-mannsjollen 
er en 29`er, men pr dags dato er det ingen i jollegruppa som denne båten passer for. Et alternativ er 
å kjøpe inn båten, og så leie den ut. I Moss er det et miljø som dette kunne passe for. Styret går inn 
for å gå til innkjøp av en 29`er, med tanke på at det kan komme hele seilkretsen til gode. 

Twostar

Mange gode tilbake meldinger. 48 båter påmeldt, 46 båter startet. 

Snipe NM

Avlyst pga at det ikke er mulig å overholde coronareglene.

Homlungen

Kommuneoverlegen på Hvaler kontaktes for drøfting om konflikt med coronareglene.

Hankø Raceveek 

Avvikles i nedskalert versjon denne uken. 



Bedriftsseilasen

Legges til 5. september. 

Brygga

Det er behov for en dugnad. Dato for denne bestemmes til 17. august.  Styret vil engasjere et firma 
for vurdering av status på kjettingen til moringene, med rapport. Estimert pris for dette arbeidet er ca
25000,- pluss moms.

Tur og hav

Det tas sikte på en samling i august, for eksempel søndag etter Homlungen.  Foreningen må arbeide 
for å tilrettelegge for sosiale aktiviteter også for dem som ikke seiler regatta. 

Områdeplanen

Før neste årsmøte bør SF ha et forslag til hvordan bryggeanlegget, parkeringsplassen osv skal være 
utformet. For å ta tak i dette planlegges et arbeidsmøte for styret og et medlemsmøte seinere. 

Den nye eieren av Solhøi-eiendommen har bedt om et møte med SF. Da vil det være naturlig å ta opp
bruken av vannspeilet osv. 


