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Styremøte på Andersen Slippen mandag 22. aluglust 2005.
Tilstede: Lars Erik Larsen, Per Helgesen, Per Øyvind Iversen, Magne Tønnesen, Inger Åsle
Hatch, Hans Fredrik Sandberg, Kjell Norli.
Iørgen Oksmo,Inger Bøymo, Jan Erik Danielsen.

Referat nr. 06/05 Referent: Per Øyvind lversen.

Regnskapet til ekstraordinært årsmøte:
Mangler saldobalanse.
Foreningens verdier settes opp som noter til
Jan Erik viser dette "folkelig" for å forklare
Per Ø ordner med Laptop og fremviser.

regnskapet.
verdiskapning.

IB /JED

33t0s Forberede orientering av informasjon til årsmøtet.
- Aktiviteter i sommer
- Aktir.iteterfremover
- Bryggesaken
- Årsfest

Gjennomgang av komiteer:
OneStar:
OneStar har hatt en "treningsregatta" for å sjekke interesse, samt
ha en gjennomkjøring av organiseringen.
Høsten -06 vil det gjennomføres ordinær regatta.
FSF stiller som alr. Det ble diskutert rundt emnene,
Seilingsbestemmelser, Organisering og Ansvar (sikkerhet)

Bam/Ungdom
Har hatt en meget aktiv sommer. Det "gror" i bameseilingen,
dette må forsterkes også utover 2006. Foreslar å sette av godt
med midler til neste sesong.

Større fokus på tirsdagsseilaser, ønsker også flere større båter.
Ser på muligheter for flere inne aktiviteter.
Ønsker flere traller til joller

Sjøsidekomitd
Magne redegjorde for fremdrift så langt med møter
Naboer/velforening.
Komiteen skal på bakgrunn av sommerens aktiviteter, lage et
løsningsforslag som skal legges til grunn for ny søknad til
kommunen. Viktige elementer i løsningsforslaget:

- Størrelse på anlegget
- Seilsportssenter vs. "Marina"
- Fordelingsnøkkel "bobåter" vs. entypebåter
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Historikk:
"Foreningen skal bygge nytt bryggeanlegg for å få flere plasser
til foreningens medlemmer, samt øke kapasitet for besøkende/
og større arrangementer."

Signaler fra kommunen (T.M. Pedersen) er at det er viktig for
foreningen å ha med seg naboer i planleggingsprosessen.
Løsningsforslag presenteres for styre og vikene vel i løpet av
høsten.
Vikene Vel skal arangere "Maritimt Marked" på Slippen 11.
september. Styre går ut med oppfordring til medlemmene om å
støtte dette arrangementet.

Regatta T/H
Lera og Skjæløy seilerne har ansvaret for "Slippen Grand Prix"
Oppfordrer alle til å stille.

Tur/Hav
Tur/Hav gruppen prØver med opplegg for temakr.elder utover
høsten. Tema kan være: Vinteropplag, Jentekvelder. Astro-
navigasjon m.m.
Planlegger Adventseilas på Slippenm/grøt og sosialt innhold.

HusiBrygge
Per er i gang med dugnad for å rette opp skader etter regnskyll.
Vil prøve å gtrøre dette mer permanent.
Brygga får en ny utligger etter at Grini/Amtrup bytter plass.
Foreningen har tatt inn ca. 8000,- i havneavgift i sommer.
Skilting av "gjesteplasser" samt bryggeinfo bør gjøres bedre.
Det er forespurt om å få bygge om skrevet til krana,
Per / Lars Erik følger denne saken.
Det foreligger ingen tall fra Bihn vedr. kioskdrift på Slippen.
Det har vært lite besøk i kiosken, samt litt problemer rundt
håndtering av utleie, j olleaktiviteter, sommerskole m.m.
Ordningen kan virke noe uklar. OBS Prøveordning !

Det er misnøye rundt renhold på kjøkken (OBS Renhold av
kjøkkenvifte !)
Huset kiøper ny støvsuger. det er lite futt i sentralstøvsugeren.
Dugelighets sertifikat for skolegang/leie av båt i utlandet.
Per Øyvind produserer denne nå !

Seilmagasinet
Vi må bli flinkere til å forberede stoff til SeilMagasinet
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Diverse:
Det er snart rydding / nedrigging på Slippen.
Vi må sørge for at vi har "rydde regler" slig at utstyret blir
fornuftig merket og lagret i vinter.

Styret skal i budsjettarbeidet r,urdere:
- Ny RIB
- Nye følgebåter
- Seilbrett
- Tvåkrona
- Joller ?
samt utstyr til dette.

2218-05 Per Øyvind Iversen
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