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Jan Erik Danielsen
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4.0 Gjennomgang av referat fra møte nr. 3
Klubbavis:
Bobling i vannskorpa ved KH har ført til sterke reaksjoner fra noen medlemmer. Spesielt Bjørn Erik
Hansen fgler at innlegget rammer hans personlige engagement. Styret sender BEH et brev for å
oppklare noen av forholdene og poengterer at hans nedlagte og fremtidige arbeid for FS er
n@dvendig.

Grill Cup:
Vi får låne J 24 for match seiling som i fjor.

Match seiling:
Vi starter serien tirsdag 19. mai kl. 17.30 (vil på gå 14 tirsdager , ikke i juli).

Sak nr. Beskrivelse Ansvar Frist
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Gjennomgang av referat framøte
Forslag fra Husstyret
Kran
Resurser for regatta og trening
Generelt

nr. J

Neste møte: Tirsdas 16. iuni kl. 19.00
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Reteratang.: FREDRIKSSTAD SEILFORENING

Arr.sted og -tid: Slippen 1998-05-12, tirsdag.kl.l9.00.
rE ffis INTEII.#&* CONSULT

Yngling NM :

Inger B6ymo blir jury ansvarlig og Knut Bpymo ragattasjef for arrangementet. Det skal være sosialt
sammvær alle dager (torsdag, fredag og l6rdag).

Alternativene for utsetting er Hankø Marina (kr. 200,- ) og Slevikkilen.

H-båt vM år 2001:
FS er ikke eneste spurte forening (Asker har også gitt positiv tilbakemelding). Saken blir behandlet

på styremgte i september.

4.L Forslag fra Husstyret
Inger Bgymo redgjorde for behov og forhold rundt utleie av lokalene. Mandat og referat fra møte er

vedlagt dette referatet.

4.2 Kran
BjØrn Erik Hansen redgjorde for arbeidsgangen med etablering av fundament og ny kran.
Arbeidsgruppa består av:

Bjørn Erik Hansen
Svein Andreassen
Espen Andreassen
Thor Lehmann
Knut Bor mo
Trine Schroder

Kranen vil r.ære klar til bruk i lopet at 1999.

4.3 Resurser for regatta og trening
Håndboka refererer personer som har gjennomgått kurs. Fra og med sesongen 1999 må alle
forbundsdommere og dommer II utdannede delta på regattasjefkurs (krav som stilles for arrangering
av NC. NM etc).

Trenere er :

registrert sentralt).

En person i styret bør være ansvarlig for ny- og videre utdanning av foreningens medlemmer.

4.4 Generelt
Rekruttkurs / sommerkurs :

Vi skal forsØke å gjennomføre rekruttkurs i sommer. Thor Lehmann undersØker mulighetene
(samme opplegg som i fjor). Foreningen har behov for flere optimistjoller (en mulighet er å låne fra
andre foreninger ). Moss Seilfurening arrangerer rerkuttkurs for 70 personer !!
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V Referat ang.: FREDRIKSSTAD SEILFORENING

V Arr.sted og -tid: Slippen 199845-12, tirsdag.H.19.00.

Ny trenerbåt:
Båten er funnet og levert til reperasjon ved Fredrikstad Marineservice (var bare mindre skader).
Motor og båt skal merkes.

Avtaleforslag fra BARVE reklameby rå AS :

BRAVE rekalembyrå AS v/ Morten Oksmo har oversendt et avtaleforslag ang. Match seiling og

bruk av kajakker. Forslaget er vedlagt referatet og behandles på mptet tirsdag 16. juni.

v
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