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Styremøte på Andersen Slippen mandag 8. mai 2005.
Tilstede: Lars Erik Larsen, Per Helgesen, Per Øyvind Iversen, Magne Tønnesen, Inger Åsle
Hatch, Hans Fredrik Sandberg, §ell Norli.

Forfall: Jørgen Oksmo. , Inger Bøymo, Jan Erik Danielsen.

Referat nr. 03/05 Referent: Per Øywind lversen.

Gjennomgang referat fra forrige møte
Styret ønsker klarhet i korrekt Postadresse / Besøkadresse
Besøksadresse skal settes på Web samt skilt på Andersen Slp.

Savner avklaring på Binh vedr. godkjenning.

Regnskap pr 31 rnars 2005
Flyttes til møe hvor Jan Erik / Inger er tilstede.
Styret innkaller til ekstraordinær generalforsamling.
Dato avklares effer samtale med Inger / Jan Erik
Etter ekstraordinært styremøte / med Refsdal og Revisor PØTLEL

Revisors bemerkninger til Årsregnskapet 2004
Lars Erik leser revisorberetning.
Beretningen protokollføres som bilag til dette møtet.
Revisor har bemerkninger.
Jan E I lnger må forberede svar til revisorer.

2y05 Status komiteer:
Sjøsidekomit6:
Magne har snakket med Treimo / Vikene Vel.
Møte med styret i Vikene Vel er satt.
PØ orienterte om nye planer. Godkjenning fra Kystverket.

Regatta T/H:
Mat til TwoStar er OK
Andre Manskow kaller inn til "Marstrandmøte"
Tracking boks til overvåking av WTS
Sikkerhetskomit6 OK
Humleungen / Hvaler er i rute. OK med personer
Bedriftseilas er i rute
Teltet må settes slik at det ikke er i veien for kran.

Tur/Hav:
Pinsetreff med felles
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Aktir iteter for barn /Voksne event. "Hankø rundt"
Seilkurset ca. 9 deltakere.
Førstehjelpsdag (Redningsselskapet) i løpet av Juni.
Sommercruise i Sæby. (Juni)

Huset/Brygga:
Ca.20 mai kommer innredning. Er i rute til 4 juni.
Er forsinket i forhold til opprinnelig plan.
Savner rapport fra Binh, på provisjon av salg.
Dugnad med bra oppmøte, spiste nudelsuppe.
Havnekomit6 ordner skilt på brygga.
Per: Har styre innsigelser på intern bytte av båtplasseer ?

Styret: Ta hensyn til båtplassnaboer !

Entype/Jolle:
Tirsdagsseilaser er i gang. God eråring så langt.
Status på Båter / Motorer
Koordiner med Tur,iHav vedr. bruken av disse.

Bam/Ungdom:
Infoskriv til forelder.
Søkt Gilde om midler. Ikke søkt FRID.
Har fått foreldre tll åta "følgebåtansvar"
Brettseiling kurs/trening kommer
2krona får "faddere"
Sommerskolen er dekket med ca 30x2
Grill Cup / Humleungen må koordineres
Sommeravslutning 1 6 juni
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22t05 Henvendelse fra Vikene Vel v/Per Ola Lindahl. Onske om
et arrangement på Slippen for salg av Maritime
gjenstander. Ønskede datoer er 25 juni eller 2.f uli
Passer best Lørdag 2 j:uJi.

Drøftes med Vikene Vel.
Sjøsidekomiteen får fullmakt til å bestemme dette. MT

23105 Eventuelt
Prinsipp for avlønning av trenere.
Inger vil at avlønning av trenere skal være ryddig ihht. avdeling.
Behandle treningstimer som "stk." ikke timer.
HFS ber om midler til Km.godgjørelse.
Får på I(m.godgjørelse på overskytende for å hindre utlegg for
lokal kjøring.

Konto hos Seaking
Sponsormidler må diskuteres når dette evalueres il høsten.
Primært rabattavtale for foreningen hos SeaKing.
Komiteene kan han handle for inntil 5000"- før man må søke
styret.
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Oppbevaringlagrrng av private ting i Masteskuret
Per har forsøk å fa {ernet utstyr fra privatperson.

Bruk av båthuset.
Vi anmoder om at medlemmer fiemer private effekter fra loft og
båthus slik at komiteene kan få ryddet tom å lage et fomuftig
system for lagring av klubbens utstyr. Innen 1juni.
Gammelt/glemt foreningsutstyr blir solgt på maritimt marked.
Private ting som langtidslagres skal avklares med styret, samt
merkes godt.

Forespørsel fra Treimo §abo) vedr. stenging av gressbakke. Per
avgjør dette.

Bredbånd på Andersen Slippen.
Bruk av Internett har vokst kraftig etter W2S, styret har gitt HFS
oppdrag å innhente priser fra aktører i markedet.
ADSL 6401256 Kbps koster 595,- pr mnd, 0,- i etablering. I
tillegg må vi kjøpe en ny trådløs router/fiv, ca.700,-
Bredbånd bestilles

Lars Erik Larsen har fått tillatelse til å leie slippen 8/6-05
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8/5-05 Per Øyvind Iversen


