
Styremøte nr. 8/2020

Dato: 170820

Sted: Andersenslippen

Referent: Helge

Til stede: Endre, Atle, Maja, Magnus, Jan Olav, Sandra, Morten

Frafall: Stian, Anders, Anstein, Bjørn Erik, Vidar

Styremøtet innledes med en samtale med Morten Jacobsen, den nye eieren av Aasle-eiendommen,
om hans og foreningens planer og ønsker i forhold til innkjøring og vannspeil.

Jackobsen forteller at han ser på muligheten for å ta i bruk den gamle kjerreveien til Aasle-
eiendommen. Endre redegjør for at denne veien ble stengt i forbindelse med den gamle 
reguleringsplanen fra 1993. Jackobsen har kontakt med en arkitekt som skal ta kontakt med 
kommunen om dette. Fartsgrensen i området er satt ned til 40 km i timen, mulig at dette kan være 
en faktor i saken. Uansett løsning vil partene gå for en mest mulig arealeffektiv utnyttelse av 
parkeringsarealet til foreningen.  Endre presiserer at styret/foreningen kan hjelpe til med uttalelser 
osv ved behov. 

Når det gjelder vannspeilet øsker foreningen å flytte et nytt bryggeanlegg nærmere Asle-
eiendommen, både av praktiske og reguleringsmessige hensyn. Morten redegjør for behov for 
vannspeilareal i forbindelse med regattaer. Jacobsen er positiv til vannsport og båtliv, og gir uttrykk 
for at han vil være fleksibel i forhold til om det skulle komme båter inn på hans del av vannet, så 
lenge dette ikke er en permanent ordning. 

Jackobsen forteller at han for sin del har planer om å ta bort utriggere på bryggen sin, og lage 
longsideplasser. Foreningen må på sikt mudre, Jackobsen er foreløpig usikker sitt eget behov for 
mudring.

Når det gjelder innkjøringen til Seilforeningen fra hovedveien er det innsigelser på denne i den nye 
reguleringsplanen, og på beliggenheten til det nye bryggeanlegget. Styret vil invitere representant fra
Fylket for å få en orientering om muligheter og begrensninger i forhold til dette. 

Referat fra forrige styremøte godkjennes.
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Status barn og ungdom.

NM ble avholdt 16.08.20 med 5 seilere fra foreningen. Kommende helg er det Østfold-Cup. 
Sommerskolen var vellykket, med 32 barn i hver omgang. Antallet var begrenset pga smitteverntiltak.
Det kan eventuelt åpnes for 35-40 deltagere til neste år. 

Det er 24 barn på listen for nybegynnerkurs nå i høst. (Flyttet fra i vår pga coronasituasjonen)

Foreningen vil søke om kompensasjon for tapte inntekter i forbindelse med sommerskoleavviklingen.

Bryggeanlegg

Skjærgårdsbrygger AS er engasjert for inspeksjon og statusdokumentasjon og kommer nå i høst og 
utfører dette. 

Huset

Dreneringen og grusing av parkeringsanlegg er ferdig utført. Det må legges en dreningsgrøft mot 
veien, styret vedtar å be Gjermund om en pris på denne jobben. Utbedring av kjøkkenet er nesten 
ferdig, i regi av Egil Nordli AS.

Krana

Det er behov for et åk. Atle innhenter tilbud. Fjernkontrollen falt i vannet og er ødelagt. Styret går inn
for å gå tilbake til løsningen med kabelstyring, slik som tidligere. 

Regatta

Det økonomiske resultatet av Twostar er ikke klart. Helgen 16./17. august ble det avholdt NM i 
finnjolle. 5. september planlegges Stenbukkens Mindeløp. 

Styret vedtar å invitere Shorhanded Norge til et møte om neste års Onestar, som arrangeres samme 
helg, i regi av Røyken Seilforening og Shorthanded Norge.

Tur og hav

Planlagt tur til Bolærne ble avlyst pga få påmeldte. 

Budsjett

Kompensasjon tapte utgifter har søknadsfrist 15. september. Foreningen kan søke om 70% 
kompensasjon av et stipulert tap på 170000,- Kr. Det er tap i forbindelse med eventer/kiosksalg osv 
som kan søkes dekket. Bryggeutleien via Moringo har fungert fint. Inntektene er det ikke oversikt 
over enda.  Styret bør utarbeide en fast prisliste over hva det koster å bruke Kællen, ribber osv i 
forbindelse med arrangementer, slik at dette ikke forhandles for hver gang. Endre lager et forslag og 
sender det til Morten for vurdering.
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Områdeplanen

Styret vil avholde et medlemsmøte, og invitere til et møte med kommunen og med fylkeskommunen.

I forkant av dette planlegger styret et eget arbeidsmøte for å diskutere modeller for utforming og 
finansiering av nytt bryggeanlegg, og lager et forslag som utgangspunkt for videre arbeide.
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