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Styremøte på Andersen Slippen mandag 26. september 2005.
Tilstede: Lars Erik Larsen, Per Helgesen, Per Øyvind Iversen, Magne Tønnesen, Inger Åsle Hatch,
Hans Fredrik Sandberg, Kjell Norli.
Jørgen Oksmo, Inger Bøymo, Jan Erik Danielsen.

Referat nr. 07105 Referent: Per Øyvind Iversen.

36t0s Gjennomgang referat.
Tall fra Bihn Per har fått et enkelt oppsett leser dette , Ca 90 000,-
Per presenterer tallmateriale Bihn neste styremøtet.fjener ca . 9000,-
på drift.
Klubbens stempel mangler. Lars Erik bestiller nytt.
Mangler bilag:
Motregning på OneStar
Rusken på Slippen.
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37105 Aktivitetskalender
(vedlegget er ment som et utgangspunkt for diskusjon)

B/U fortsetter innekvelder på tirsdager. (Temakvelder)
Diskusjon rundt nytt Dommer I kurs for å sikre flere funksjonærer ti1
foreningen. Må se på mulighet for å videreutdanne enkelte ti1
Kretsdommer Dommer 2.
Det settes av penger til dette i budsjettet ?

Ca l0 intereserte foreldre fra BAJ.
Sjekke med Velforening for nytt "Maritimt Marked"
T,1H:

Festkomiteen er rute . Inbydelse innen 14 dager. Mål på 77 deltakere
Huset:
Utligger (Amtrup) kommer ut snart. Har møte i bryggekomite snart.
T[11-regatta
Snart ferdig med sessongen, Ser på nye datoer for neste års
"terminliste".
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38/0s Gjennomgang status komiteer :

BU:
Aktiviteter i fleng ? Ovematting l8 november.
Status brettseiler, noe "støy" Hvem har hatt kurs, hvor mange skal
betalt ? Hvem far lønn til hus.

Sjøstide:
Nytt møte uke 41, konkluderer hlager en nytt løsningsforslag.
Per skaffer bryggeliste til sjøsidekomite

Bedriftseilas avsluttes neste uke (møte i an. komitd) ca. 60000 i
overskudd.
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39105 Skal FS forsøke å få til Norges Cup 2006 ?

Inger har noen vyer i forhold til hta på seg et større arrengement. Må
qecc i ccmmcnhcno mcr{ rclrrrrferino crz fnreldre frc nnfimiqtsirlen
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Foreningen runder i 2007 125 årr. Forslår å nedsette en
jubileumskomitd'. Er åpen for forslag på personer

St1'ret er enige om å starte en komite for å se på jubileet

Medlemmer fra alle aldre alle "Moderforeninger":
Forslag: Lars Erik Larsen , magne Tønnesen, Thomas Oksmo, Kai
Wiese, lnger Åsle, Gunnar Tørnquist, Nils Øy, Aud Grini , Inger
Bøymo ogPØI.

Arbeidsdato for jubild er 28129 juli 2007.

2619-05 Per Øyvind Iversen

Lars Erik sjekker med optimistklubben.

Tilbud fra seilmagasinet . (ekstra pris
Har ikke vi betalt for dette ?

for katalog/webtj enester)

Per Ø snakker med Morten i SeilMa
Diverse:
Brev fra FRID vedr. fagansvalig : Foreningen
samtale om barn/ungdoms arbeide.

inviterer FRID for å

: Gunnar Tørnquist eir tilsvar


