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Styremøte på Andersen Slippen mandag 21 august 2006.

Tilstede:
Lars Erik Larsen, Per Helgesen, Per Øyvind Iversen, Magne Tønnesen, Inger Åsle Hatch,
Jane May Johnsen,Jørgen Oksmo, Jan Erik Danielsen. Inger Lise Fernløl Andrd
Manskow Hansen

Referat nr. 05/06 Referent: Andrå Manskow Hansen

Fremdriftsplan styremøter. Lars Erik Larsen informerte om
"regler" vedrørende styremøter ang tidsrammer og er,t saker skal

meldes inn.

Elins forhold til NSF.
Sven Jacobsen har tatt initiativ til, etter å snakket med Elin Samdal
vedrørende hennes sportslige situasjon og oppfølgingfra Norges
Seilfurbund. Elin informerte selv om situasjonen. Enstemmigfra
Fredrikstad Seilftrening om å støtte opp Elin i hennes videre
satsning. Lars Erik Larsen, Jan Erik Danielsen og Sven Jacobsen
tar saken videre med Forbundet.
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Per Helgesen redgiør for søknad støtte H-Båt VM 2006.
Mange positive til satsning, men at dette var en sak de aktuelle
Parter bør ta opp på et årsmøte. Enstemmig vedtatt ingen støtte
Dette året.

Rengiøring
Generell darlig rengøÅngog rydding på Andersen Slippen.
Spesiellt interior. Styre møter 18.30 før styremøte 05.09 for
dugnad før Stavrum med mannskap skal rydde.



05 Gj ennomgang av komiteer

Tur
Jane ønsker å arrangere VHF-Kurs. båtførerprøve etc. Godt
oppmøte ifior. Ønsker ? medlemsmøter frem mot jul.

Varamedlem
Magne Tønnessen oppsumerte årets bedriftseilas. Og melder om
Hyggelige resultater. Bryggeanlegget er oversendt søknad
kommunen red Per Bjar.

Barn og Ungdom
Inger informerte om en aktiv sommer med tirsdagseilaser,
sommerskole og ungdoms arbeide. Melder om bra aktivitet og
interesse. Generell problem med avfall og sortering rundt Slippen.

Regatta 1, En§pe/kj ølbit
Jørgen har prøvd å dra igang tirsdags regatta fra slippen, men med
Lite hell. Konkluderte med at seilerne har nok med Lera og Skjælø.

Har forespurt pris på trener til H-båt seileme. men mØtt med lite
Velvilj e fra seilforbundet.
Jørgen har vært I dialog med Skovly vedrørende A-Joller til
barn/ungdomms arbeide. Har fortsatt positii' dialog og følger opp
dette.

Har forespurt Svein Moe skoleprosjekt vedr. Oppussing av

Kællen.

Regatta TurÆIav
Foreningen har gjennomført flere store arrangementer vårlsommer
2006, og gjennomgangsmelodien har vært stor slitasje på enkelte
medlemmer. Foreningen nærner seg bristepunket nar det gjelder å

arrangere. Jørgen og Andrd skal lage en oversikt over hvilke
endringer som kan gjøres for å lette arbidet til arrangement

komiteer.

Slippen
Per informerte at branninstruks, nødlys/utgang etc var iorden.

Nøkkel "probelmatikken" var opp igjen da en dusj gjest har blitt
oppservert I netto. Inger skal fortsatt ha nøkkel ansvar og sitter på

Lister samt kopier av nøkkel sett. Etterfakturering av soflrmer
plasser gjøres fortløpende. Etterfakturering av utleie skjer
fortløpende daPØI skal lase standard brev oå dette.

JO

JMJ

PH
PØI

AMH
JO



06 Saker for neste mote
Seilbrett. Liten aktivitet. Forslag om salg kom opp.

07 Evt
Søknad om utleie 23sept 2006. Enstemmig positivt.

31/8-06 Andrd Manskow Hansen
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