
Referat fra Styremøte 22.03.2021

Styremøtet ble holdt på Zoom

Deltagere: Endre, Helge, Petter, Anstein, Jan Olav, Sandra, Atle, Magnus, Vidar

Forfall: Jørgen

A: Referater og hengesaker 

Leder la fram referatet fra forrige styremøte

Vedtak: Referat fra forrige møte godkjennes

Sak 1:

Konstituering arbeide med komiteer:

Bryggekomite

Huskomite

Regattakomite 

Barn og Ungdom

Vedtak: Alle navn på medlemmer til de enkelte komiteene skal være klar til neste møte. De enkelte 
komiteeledere har ansvaret for dette.

Sak 2: Bryggevedtekt og rutiner

Vedtak: Jan Olav utarbeider et forslag til hvilke rutiner som skal følges ved tildeling av båtplasser. 
Samarbeider med Atle om dette. Legges fram som egen sak i neste møte.

Sak 3: Sponsing og salg av reklameplass

Her har vi et ubenyttet potensiale. Vi bør sette ned en arbeidsgruppe med mandat: 

1: å finne en som kan jobbe med sponsing (vi har noen i kikkerten) 

2: Finne ut hvor vi kan selge reklame 

3: Finne et system og etablere infoskjermer.

Vedtak: Vidar tar kontakt med Petter Antonsen som har sagt at han er interessert i en slik oppgave. 
Petter Antonsen inviteres til å legge fra et forslag på et styremøte.



Sak 4: Vindskift

Mikael Khei har kontaktet Fredrikstad Seilforening for å lodde stemningen for deltagelse i Vindskift i 
2021. I korte trekk går prosjektet ut på å stille båt(er) og skipper(e) til en tur med ungdommer som 
ikke tidligere har fått muligheten til å seile. For Fredrikstad Seilforening er bl.a disse aktuelle.

torsdag 09. september Vindskifttur #5. Fredrikstad, Andersenslippen

torsdag 23. september Vindskifttur #7. Fredrikstad, Lera, Fjellskilen

Vedtak: Jan Olav Grundvik holder kontakten med Mikael Khei. Anstein tar ansvaret for Lera 23 
september. Han kan også stille med båt andre steder. Informasjon om Vindskift legges ut tilgjengelig 
for medlemmer.

Sak 5: Møte med Vikane Vel

Vikane Vel innbyr representanter fra Fredrikstad Seilforening for å presentere hvilke planer 
Fredrikstad seilforening har ifm områdereguleringen over deler av Hankøsundet.

Vedtak: Endre og Magnus sier seg villig til å møte 13 April forutsatt at korona situasjonen tilsier det.

Sak 6: Møte med Morten Jacobsen om innkjøring fra Solhøy

Naboene på Solhøy mot sør, det er to bruksnummer, ønsker å etablere to innkjøringer mot 
parkeringsplassen på Slippen.

Morten Jacobsen ønsker et møte så fort som mulig, og vil gjerne legge innkjøring så tett inn til 
klubbhuset som mulig. Han vil stå for alle forsterkningsarbeider etc.

Vedtak: Magnus, Atle og Endre tar et møte med Morten Jacobsen for å se hvilke muligheter vi har i 
forhandlingen, hva har han å tilby. De tar også et møte med veivesenet for å også avklare avkjøring 
fra fylkesveien.

Det avholdes et kort nettmøte med styret når møtet med Jacobsen er foretatt.

Det endelige forslaget legges fram på et ekstraordinært årsmøte.

7.Eventuelt

Det var ingen saker under eventuelt.

Møtet ble hevet kl 20:00


