
Styremøte nr.10/2020

Dato: 261020 

Sted: Andersenslippen

Referent: Helge

Til stede: Endre, Magnus, Jan Olav, Sandra, Anstein, Anders, Morten, Vidar

Frafall: Stian, Bjørn Erik, Atle, Maja

Referat fra forrige styremøte ble godkjent

Huset/brygga

Museet har vært på befaring, og var stort sett veldig fornøyd med hvordan FS forvalter bygninger og 
brygger. Konseptet «vern gjennom bruk» blir mere og mere aktuelt, på grunn av den økonomiske 
situasjonen til Museet. At verkstedet blir brukt er positivt, det gir et autentisk preg, men viktig at 
brannsikkerheten blir ivaretatt. Taket på masteskuret må fornyes, Museet ønsker stålplater slik det er
nå.  Museet er også positive til fast dekke på plassen, da asfalt, som lar seg enkelt fjerne. For 
utskiftning av vinduer anbefalte Museet at vi søker til fylkeskonservator om dette, slik som for 
asfaltering. 

Når det gjelder utbedringen av klubbhus-grunnmuren så begynner det å haste. I utgangspunktet er 
det planlagt gjort på dugnad, men for å få fortgang i prosessen vil styret innhente tilbud fra 
profesjonelle.  

Brygga

Brygga er ferdig sikret for vinteren og ett år framover. Det er lagt ut tre nye moringer og byttet fem 
kjettinger. På enkelte punkter er det benyttet tau, dette er ikke en permanent løsning, og må 
utbedres i løpet i løpet av et års tid. Den ene utriggeren ytterst har røket. Om denne kan repareres 
eller må byttes er foreløpig ikke avklart.

Endre og Atle har hatt møte med kommunen om hva foreningen kan gjøre for å komme i gang med 
ny brygge før områdeplanen er ferdig. Innsigelser må ryddes unna. I hovedsak er det tre viktige 
innsigelser:

Kartlegging av ålegress. Foreningen orienterer seg mot hvordan dette kan gjøres i Samarbeidsgruppa
for områdeplanen, da dette gjelder hele området og ikke bare FS.  



Innsigelse fra Fylkeskommunen/Statens Forvalter om at badeplassen blir sperret inne. Denne 
innsigelsen tas opp via kommunen. Foreningen snakker selv med naboer, blant annet om Kællen og 
problemstillingen rundt tilgang og ferdsel i sundet.

Marinearkeologisk undersøkelse. Denne foregår ved at bunnen undersøkes med for eksempel 
undervannsdrone der den nye brygga er planlagt å ligge. 

Økonomi

Ekstra bryggeplassavgift dekker cirka 60000,- av utgiftene med bryggereparasjonen, resten av 
utgiftene blir belastet driftskonto. 

Tur og Hav

VHF oppfriskningskurs er på trappene. Rigg/seil-møte er ønskelig, samme med regelkurs. Jan Olav og 
Sandra tar dette videre. Trenerkurs for jolleseilere er også et ønske, Jan Olav tar tak i dette. 

Barn og ungdom

Klubbmesterskap i optimist og Feva for 14 dager siden. Til helga er det samling i Son, Frostbite, og 14 
dager etter dette lørdagstrening med Frode. Teorikvelder og juletreseiling. Treffkvelder en gang pr 
måned resten av vintermånedene. 

Årshjul

Årsmøtet legges til 9. februar. For øvrig gjennomgås aktuelle datoer for regattaer.

Styremøtet avsluttes med en diskusjon rundt mulig finansiering og organisering av nytt bryggeanlegg.

 


