
Fredrikstad Seilforening 
Protokoll fra Styremøte, Slippen 25. april klokka 19:00.  

Til stede: Endre, John, Magnus, Sandra og Jørgen

Forfall: Vidar, Petter, Helge
  

2022/9 Bedriftsseilasen
Magne redegjør status for bedriftsseilasen. 25 års jubileum for bedriftsseilasen i år.
Per i dag er reker med tilbehør og 480 enheter øl fra Aas og seidel og 4 varianter 
med sild sponset. Trenger serveringsmateriell og bestikk i tillegg. Kjøper vin på 
vinmonopolet, hvor vi kan levere tilbake det som ikke blir solgt. Jobber fortsatt 
med musikken, Magne er i kontakt med 2 band. Kostnad på musikk blir ca. 20 - 
25.000.  Kuvertpris 450 og påmelding 1000. Priser på drikkevarer – 60 for 0,5 og 
45 for 0.33
John søker om skjenkebevilling.  Få inn ansvarspersoner på forskjellige områder
Ansvarsfordeling – ca. 7 personer med ansvar for sine områder.

                  
                  Dato for 2023 blir 3. juni

2022/12 Kommunen

Vi har sendt brev til kommunen om oppgraderinger, i samarbeid med museet. 
Kommunen anbefaler ikke asfaltering, og har bedt om bilder av andre utbedringer 
vi ønsker å gjøre. Endre sender et svar med bilder. 

                  2022/13 Områdeplan
                 
                  Endre informerer om status på områdeplanen.

Per Bjar gir uttrykk for at den tegnede F-brygga ikke er mulig å få til. Kan prøve å 
få til å kjøpe «Kællen», og legge brygge helt ut. Usikker på om denne løsningen er
egnet med tanke på allmentrafikk til Kællen, og kostnader knyttet til vedlikehold. 
Må kunne skille brygga fra allmennheten. En annen mulighet er å se på muligheten
til å forlenge dagens brygge noe mot kællen. 
Endre kommer med referat fra møte i plankomiteen.

Alle som driver med seiling i området blir invitert til et møte for å diskutere 
mulighetene i området. 

                  2022/19 Eventuelt

Forslag om lukket container stående frem til 1. uka i juli for å håndtere avfall.

Sakene vi ikke har tatt opp i dag, blir tatt opp på neste styremøte 9.mai
Møtet ble avsluttet kl 20:40
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