Vågsbygd Seilforening
Styret
Styremøte 13.10.2015
REFERAT
Fremmøtt:
Fravær:

Foreløpig versjon
Legges frem for godkjenning på neste styremøte

Øyvind Karlsen; Sissel Nilsen, Ronny Rognhaugen, Carl Erik Moe, Geir Tufteland
Alf Morten Indbjo, Jesper Magnussen, Kriztina Czinki

Sak
15-10-00

Tema
Forretningsorden

15-10-01

Faste poster
a) Referat fra forrige styremøte; Godkjent

Ansvar

b) Økonomi;
Gjennomgang av regnskap; Regnskap ble tatt til etterretning
c) Post/e-post
- Søke om spillemidler? Se sak 15-10-08

15-10-02

Sponsorkomiteen
Frydenbø fornøyd med sponsoravtale, og ønsker å forlenge
denne. De ønsker å leie huset før jul. Følges opp.
NTC meget fornøyd med årets arrangement.
Ønsker å booke for neste år. Ikke stor vilje til å øke prisen i
dagens marked.
Veidekke har gitt tilsagn om NOK 10 000 i sponsormidler

15-10-03

Sissel

Jesper

Jesper

Kurs
Seilingens dag ble et meget positivt og vellykket arrangement,
som bør gjentas. Honnør til Sissel Nilsen som var prosjektleder.
Jollekurset hadde kun 3 deltakere, men det ble svært vellykket,
etter meget godt arbeid av Ronny Rognhaugen. Styret takker for
arbeidet
Damekurset utsettes, Morten Moe er villig til å holde det til våren
NIF Kurs for utvikling av klubb-aktiviteter
Det går et kurs i Østfold, men styret foretrekker at tilsvarende
kurs søkes avholdt i Kristiansand av tilreisende foredragsholdere

15-10-04

Huset
*Skyvedør må utbedres
*Lys i bakken: Alf Morten har en aksjon, hus-styret må evt.
etablere en midlertidig løsning
*Kasse med sand til vinteren
*Brøyting: tidligere avtale må følges opp
*Fryseskap innarbeides i neste års budsjett. Husstyret utarbeider
et budsjett-forslag

Alf Morten/Sissel

Sissel
Sissel

Rev. 04.11.2015

Milepæl

15-10-05

Regattakomiteen
Oppfordres til å levere en årsrapport
Mat må ryddes ut av CB skapet i bua

Regattakomiteen,
v/Jesper

Bøddelen - Vet seil

Samarbeidet med Bragdøya Kystlag var positivt,
men VSF seilere var savnet på premieutdelingen på Bragdøya.

15-10-06

15-10-07

Joller og Brett
Joller flyttes til vinterlagring bak huset
To presenninger kjøpes inn fra Biltema
Dugnad 25.10 kl. 14.00
Medlemskvelder
Nattseilas flyttet til 21. oktober

Ronny

Geir

Virtuell regatta utgår. Det var ingen tilbakemelding på mail
utsendt fra Jesper

15-10-08

Annet
Nytt styremedlem er pt. ikke rekruttert

NIF utstyrsmidler

Styret vedtok å søke om inntil 75.000 for å kjøpe 2 O-joller og 1
følgebåt med motor (9,9 HK). Spillemidler kan dekke inntil 1/3 av
dette beløpet. Styret vil så forberede budsjettpost for å dekke
egenandel for endelig behandling på årsmøtet
Søknadsfrist: 4. november. Det må også søkes momsfritak

Alf Morten /
styret

Spareskillingsbankens hoved-tildeling, Søknadsfrist: 31.12

15-10-09

Kommende Styremøte
Saker som må drøftes er medlems-kvelder og søknader
Det må raskt tas initiativ til et møte, som bør avholdes i løpet av
14 dager

Alf Morten

Carl Erik Moe/Geir Tufteland
(referenter)
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