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Styremøte på Andersenslippen l3.sept 2004
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Tilstede: Sven O. Jacobsen Ove Starrnrm,Lars-Erik Larsen, lnger Bøymo, , Kjell Norli, Per
Helgesen,. Turid Johansen, . Forfall Hans Fredrik Sandberg Vidar Moe. Jan Erik Danielsen

Referat

nrh Referent: Lars-Erik Larsen

Referat gjennomgått,
Sven og Lars-Erik lager oversilct over ikke
giennomførte saker

ok

L-E

arbeid

Inger

Uwidelse av bryggeanlegget.
Formannen refererte fra møte med kommunen.
Undertegnede reagerte på argumntasjonen om at
utvidelsen av bryggeanlegget ville være et være eller
ikke være for Anderseaslippen som seilsportsenter.
Formannen poengterte at han hadde et ekstraordinært
årsmøtevedtak å forholde seg til.
Ove Stavnrm hevdet at man måtte fulge nøye med
vinden og være åpne for forandringer fordi at saken
nå hadde tatt mye lenger tid en først antatt. Han stilte
også spørsmål om det hadde vært riktig å søke om et
permanent anleg paralellt med den søknad som nå er

til behandling.
Formannen argumenterte for at det var søkt om et
permanent anlegg, men at denne nåværende søknad
var etter anbefaling fra kommunen.. Han understreket
også det formidable arbeiddet som Bjar og Thørnquist
hadde nedlag for denne saken.
Formannen stilte spørsmål om det var misstillit til han
i komiteen.
Styret ga sin fulle støtte til formannen og alle er
positive til utvidelsen av bryggeanlegget.
Kjell Norli var kritisk til vedtatt markedsundersøkelse
og kontakt og manglende dialog med Vikane Vel og
naboer.
Referate fra det ekstraordinære årsmøtet følger
vedlagt.
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Regnskap
Regnskap giennomgått
Mangler regnskap fra sommerskolen
Regnskap Watski Skagerak Twostar ikke ferdig
Reenskao or 30.09 siennomsås neste møte

I
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Watski Skagerak TwoStar 2005
Kjell orienterte om dette. Sponsor ikke endelig
avklart. Fredrik og Kjell har værl i møte hos
Seilmagasinet. Morten agØyvind ser et større
potensiale når det gjelder sponsorer.
Det pøves bfa støne inntekter for også å dekke
Seilmagasisnet sine utgifter. Direkte påmelding skal
denne gang skje til seilmagasinet. Seilgasinet vil
gjøre en del av de oppgavene FS hadde i fior.
Film prøves produsert. Håp om legge en svart b oks
som sender signaler til satellitt. Alle vil kunne følge
seilasen på nettet kontinuerlig.
Øyvind har også en ide'om en One Star regatta.
Han gir signaler om like stor vilje til å sponse denne
regatta.
Vi går for dette, nødvendig
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Øvrige arrangementer
1. Stormøte 9.02.2AA5
2. Avriggerfest: Innbydelse

3. mandag kl 19.00
4. Årsmøte 16.02.2005
5. Årsfest 29.012005
6. Seilkurs
7. Modellbåter
8. Bedriftseilasen
9. Two Star
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10. Slippen Grand Prix
Dommerkurs
Utsettes til nyåret. Manprøver å, arrangere en helg
på Hankø Fiordhotell.
.Avriggerfest
Styremedleflrmene bes hver for seg ålage en liste
over medlemmer som har gjordt en fortjeneste full
innsats for foreningen og stille med denne på et møte
på Andersen Slippen mandag 18.10
Innbvdelse utarbeides

43

kl

19.00

Per Helgesen
Styret tilbakebetaler John Hatch bryggeleie for
2A04.10. 1 1. Forfeningen har disponert plassen
Neste styremøt l5.nov.

I

arbeid

1

I arbeid
I arbeid

Styret
Lars-Erik

18.10
18.10

ok

lnger

omg

LlIi'e{

