
Fredrikstad Seilforening 
Protokoll fra Styremøte, Slippen 09. mai klokka 19:00.  

Til stede: Endre, Petter, Magnus, Vidar, John og Sandra

Forfall: Jørgen og Helge
  

1. Referat fra styremøte 25.04.22

 

2. Status
 Barn og Ungdom 
Sesongen er godt i gang. NC1 er unnagjort med mange deltakere fra 
foreninger. Til helgen er det NC2 i Stavanger, hvor det er 5 fra foreningen 
med. 

 Regatta
Bedriftsseilasen nærmer seg. John skaffer mannskap til start og målgang. 
Magnus ser om noen foreldre fra jollegruppa kan hjelpe til med å sette opp 
bord. 
Trenger parkeringsvakter for de travle dagene under Hankø race week. 

 Slippen
 Økonomi

                        Krana blir mer brukt. Vidar sjekker opp at det kommer inn penger på vipps.

3. Svar på brev fra kommunen
Endre skriver ferdig brev til kommunen hvor vi ber om befaring for 
utbedringene vi ønsker å gjøre. 

4. Status områdeplanen

Per Bjar inviterer seilforeningen, HYC og KNS til et møte om hvordan vi kan 
fremme seiling i området. Vi avventer foreløping hva som skjer videre

5. Sommerskolen

Uke 25 er fylt opp med 40 deltakere, og 27 påmeldte i uke 26. 

6. Vindskift



Vi er med på vindskift i år. Vi har vindskiftarrangement torsdag 2. Juni.  

7. Garnholmen

Styret er enige om å øke beløpet til ny brygge på Garnholmen til 20 000 kr. 
Skjæret utenfor må markeres med en bøye. Endre snakker med Magnus om 
hvordan det kan sikres at det er tilgjengelig for seilarrangementer. 

8. Eventuelt

Endre snakker med naboen på solhøy om istandsettelse av parkeringsplassen. 

John og Endre hadde et møte med naboen på andre siden om hva som skjer her, og
hvordan vi løser parkering på plenen over parkeringsplassen.

For å holde oversikt over hvor båter skal stå, lager vi et kart over plassen, og 
oppsetting. John sjekker opp å sette en sperring for å stenge av for deler av 
gressplenen. 

Møtet ble avsluttet kl 20:30

20.


