
 

 

Styremøte nr. 5/2020 

Dato: 20042020 

Sted: Nettmøte via Teams 

Referent: Helge 

Til stede: Endre, Jan Olav, Anders, Anstein, Magnus 

Flere styremedlemmer meldte om tekniske problemer med å bruke Teams i forkant av møtet, og 

kunne derfor ikke delta.  

 

Økodrift deltok i innledningen av styremøtet, etter invitasjon fra kasserer Vidar. 

To representanter fra Øko Drift AS deltok i starten av møtet og det ble gitt innspill og ønsker fra 

begge parter med hensyn for rutiner for fakturering, månedlige eller kvartalsvise balanserapporter 

avhengig av behov, Øko Drifts ønske om ryddige format for innsending av fakturaer. FS ble anbefalt å 

trekke veksler på/videreføre eksisterende gode rutiner for fakturering av utleie av klubbhuset 

(Haakon Fensbekk) og bryggeplasser (Morten Helgesen). 

 

 

Saker 

1. Referater. 

2. Status coronasituasjonen, konsekvenser for økonomi og aktivitet 

3. Årets regattsesong, tiltak og utsettelser 

4. Barn og ungdom, tiltak og aktiviteter  

5. Utbedring av drenering, tiltak og planer 

6. Flytting av flytebrygga ved jollebrygga og søknad om byggetillatelse 

7. Status områdeplanen 

8. Eventuelt 

 

Sak 1.  

Det ble reist kritikk mot referatet fra det første styremøtet i den nye styreperioden 150320 for å 

være for lite utfyllende, men også støtte til det samme referatet, da det ble påpekt at referatet 

gjenga orienteringssaker, og ikke beslutningssaker.   



Vedtak: referatet tas opp til drøfting på neste styremøte, med forhåpentligvis da et komplett styre 

tilstede. 

Referat fra styremøte 230320 ble godkjent. 

 

Sak 2/3. Coronasituasjonen/årets regattasesong 

KNS skal ta stilling til HRW i løpet av dager, FS forholder seg til det KNS beslutter. 

Bedriftseillasen er utsatt til 5. september. Styret beslutter å avvente med påmeldingsfrist. 

Twostar. Anders kunne fortelle at planlagt møte med Raymarine er utsatt. Han holder kontakt med 

Seilmagasinet/Axel Nissen Lie. 

Stryet går inn for å gjennomføre seilasen, dersom det kommer nye retningslinjer for idretten etter 

15. juni, som tillater det. Det besluttes å åpne for påmelding 15. mai, uten betaling.  

Homlungen går som planlagt inntil videre. 

Onsdagsregattaer er ikke tillatt i henhold til Seilforbundets coronaregler. 

 

Sak 4. 

Optimistseilingen er kommet i gang med de eldste, selvhjulpne barna. Barna holder god avstand, 

skifter i bilene. Trenerne har hver sin ribb. Utstyret vaskes godt. Etter hvert som erfaringen øker og 

retningslinjene tillater det vil jollegruppa åpne opp for flere grupper av barn. Informasjon til 

deltagerne går ut på gruppens Facebookside.  

Sommerskolen er en viktig inntektskilde for jollegruppa, og den må forsøkes gjennomført. Stryet vil i 

første omgang åpne for påmelding uten betaling.  Det har oppstått en situasjon der sommerskolen 

kolliderer med Snipe-NM, men her kan Hankø Yachtklubb avlaste , slik at snipe og jolleseilere ikke går 

i hverandre.  

 

Sak 5. 

Anstein redegjorde for framdriften. På grunn av at det har tatt tid å skaffe kabelkart har gravingen 

blitt utsatt en uke, planen nå er å komme i gang 24. april. Ingen innsigelser fra naboeiendommen 

Solhøi. Atle ordner med dugnadsgjeng. Jollestativet er flyttet. Viktig SF gir Gjermund som stiller med 

maskiner og utstyr en passende påskjønnelse.  

 

Sak 6.  

Jollebrygga som ble etablert mot grensen til naboeiendommen er nå flyttet inntil foreningens 

flytebrygge. SF vil søke om at den kan bli liggende permanent.  

 

 

 



Sak 7. Områdeplanen.  

Endre orienterer. Det er enighet mellom de fire partene som betaler for områdeplanen at Rambøll 

lager en plan for sluttføringen, der FS betaler sin andel Kr. 15000,- Det gjenstår lite før planen er klar 

for FS sitt vedkommende, bl a karlegging av ålegressbiotopen ved Kællen. 

Det har kommet signaler fra Fredrikstad Kommune om at de er interessert i å overta en del av 

planarbeidet, da kommunen nå har fått økt kapasitet i planavdelingen sin. 

Her er det viktig at de økonomiske forholdene er klare, da tidligere avtale innebar at partene mot å 

betale for områdeplanen ikke skulle belastes med kommunalt gebyr.  

 

Sak 8. Eventuelt. 

Jan Olav minner om viktigheten av vedlikehold av ribber og utstyr, og får godkjennelse til innkjøp av 

nødvendig utstyr. 

Vidar ønsker en avklaring om purring på ubetalt medlemskontingent. Styret går inn for å purre på 

denne.  

Haakon Fensbekk spør om det er greit at bookinger av klubbhuset overflyttes til neste år. Styret går 

inn for det, men med forbehold om at endringer meldes før 010121. Leieavtale for datoene 12-15 

august 2021 kan bookes med forbehold.  

 

Hjertestarter. Det har kommet forespørsel om innkjøp av hjertestarter til Slippen. Etter noe debatt 

faller styret ned på å ikke anbefale dette. 

 

Etter forslag fra Anstein beslutter styret å utsette viktige saker til Styret kan møtes.  

 

 

 

 

 

 


