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Sak nr. i Sax I beskrivelse

6.0 Kommentarer til møte nr. 5

Strømpris
Arild ser nærmere på mulighetene når det gjelder lav strømpris. Bjørn Erik ringer å bestiller abon-

nement 30.05.

Grill Cup
Innbydelsen er fin. Trykker noen eks. i sort-hvit. Bjørn Erik tar kontakt med Tønnesen ang. levering
av salat til arrangementet.



Kran
Vi må forsøke å selge kranen vi allerede har fåu (kontakter Schrøder).

Generelt
Kjøkkenet har fått det utstyret som er nødvendig (ordnet av Inger).

Vi inviterer Damegruppa til et styremøte. Innbydelse sendes til Astrid og Solveig.

6.1 Utbygging av bryggeanlegget
Fredrikstad Kommune oversender formuleringsgrunnlag. Til søknaden må det vedlegges:

- Situasjonskart (eksisterende og planlagt)'
- Kystsoneplaner.
- etc.

Argumentene for utbygging er som tidligere diskutert i styret.

6.2 Dykkerklubben
= FS setter opp avtale for utleie av lokalene til styremøter etc. Det bør betales leie for hver kveld. An-

befalte takster er:

- kr. 100,- for stYrerommet.

- kr. 500,- for klubblokalet'

Wiggo Krogstad (leder) innkalles til styremøte.

6.3 Rekruttkurs
Det er vanskelig å få arrangert et rekruttkurs (bemanningsmessig). En aktuell løsning er å holde et

kurs over en 14 dagers periode i sommerferien. Opplegget vil være en seilskole på dagtid hvor bar-

na møter på Slippen ca. kl 0800 og kurses heie dagen.

Aktuelle ledere er Frode Jørstad og /eller Nikias Skovly. Det er i tillegg behov for flere medhjelpere

(bør forsøke hfhmed flere jenter en hva som har vært vanlig).

= 
Georg kontakter Frode.

6.4 Generelt

Velkomst skilt:
Klubben mangler et FS-logo skilt som møter gjestene. Nils Øy kan skrive noen ord klubbhistorie.

Det vil være aktuelt å selge sponsorplasser på et slik skilt'

Bjørn Erik kontakter Øystein Tvete ang. utforming og plassering.

Innbydelser:
Det trykkes ca. 500 nye innbydelsesfolderere (rrisantydning kr. 1000,-).
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Regnskap:
Det er fortsatt enkelt som ikke har betalt div. klubbavgifter mm. Brith har sendt purringer.

Det er satt av midler til bryggefondet.

Ktrs:
- Regnskapskurs for : Brith
- Regattasjefkurs for : Arild

Medlemslisten:
Medlemslister lages på papir og legges i plastlommer (Brith snakker med Høydal).

Dugnad:
Jone og Georg ordner med innkalling til dugnad (aktuelt tidspunkt er torsdag 12.06 kl. 1800).

Stempel med logo ordnes av Bjørn Erik.

Ny kopimaskin koster ca. kr. 3500,- . Den bør kjøpes sporenstreks !

Torvbyen kjøper også neste år reklameplass for kr. 70.000.-.
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