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Fravær:

Sak
17-10-00
17-10-01

Ole Petter Johnsen, Nils Vidar Stray, Carl Erik Moe, Inger-Ann Stien, Ronny Rognhaugen, Geir Tufteland
Jesper Magnussen, Jørgen Lykken

Tema
Forretningsorden

Ansvar

Faste poster
a) Referat fra forrige styremøte; Ingen bemerkninger
b) Gjennomgang av regnskap;
- Oppgjør for innbruddet foreligger.
- Støttebeløp fra Kristiansand kommune (Krossen skole)
er godskrevet

Økonomien er god. Det er foreløpig et underskudd på NOK 9` men det
forventes et overskudd for året på NOK 40`, selv etter at renovert
servicebrygge - NOK 140`- er dekket som driftskostnader.
c) Post/e-post; -

17-10-02

Flytebrygger
30 m betongbrygge med enkle utliggere ferdig utlagt: NOK 500 000, 5
års garanti. Om anlegget skal ferdigstilles våren 2018, må det bestilles
innen utgangen av november.
Ulike former for finansiering ble drøftet. Det foreligger interesse om
leie fra medlemmer. Dette gir grunnlag for låneopptak på restbeløp
NOK 150`. Det søkes for øvrig om støtte fra Skillingsfondet, og
sponsorkomiteen arbeider mot potensielle sponsorer.

17-10-03

Ekstraordinært årsmøte
Det innkalles til ekstraordinært årsmøte 1. november kl. 19.00
Sak: Bestilling og finansiering av bryggeanlegget
Innkalling via Web og mail. Servering og/eller et foredrag vurderes som
tillegg til årsmøtesak.

17-10-04

Sponsorkomiteen
Ref. 17-06-08 og 17-08-04
Komiteen utfordres på å skaffe NOK 50` i sponsorinntekter før
ekstraordinært årsmøte.

17-10-05

Geir,
Ole Petter

Carl Erik

Forsikring
Oppgjør etter innbruddet foreligger. Ny høytrykksspyler er innkjøpt
Gjennomgang av alternative tilbud på forsikring. Bytte av selskap

Nils Vidar
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Milepæl

17-10-06

Seilingens dag
Gjennomført med ca. 30-40 besøkende

17-10-07

Båter
Rib kjøres til Govi i Lillesand for service og stoffing

17-10-08

Kurs
Kurs i Optimistseiling gjennomført av Ronny og Bjørn med tre
deltakere. Ronny lager en plan for videre satsing i vinter og neste
sesong.

17-10-09

Huset
Vurdering av akustikk. Befaring med GHV. Innhenting av anbefaling og
pris

17-10-10

Prosjektgruppe
Vedr. lokaler – brev til Kristiansand kommune. Samtaler med CSF vedr.
alternative muligheter for fremtidig samarbeid.

Ole Petter og
Bjørn

17-10-11

Søknader
Skillingsfondet 5. november. Underlag for søknad utarbeides

Geir

Bjørn og Nick

Ronny

Jesper

Søknad til Sparebankstiftelsen Sør 1. november vurderes

17-10-12

Anlegget
Kran konserveres for vinteren. Trekk til vinsj, evt. demontering av vinsj
og vaier før vinteren. Utskifting av korroderte skruer. Erstatning av
manglende skruer
Flytebrygge flyttes opp ved siden av veien, ved bakken, ved hjelp av
kranbil under kommende båtopptak

17-10-13

Klubbhåndbok
Etablering av dokument som blant annet beskriver årsplan med faste
aktiviteter, søknadsfrister, innleveringsfrister, funksjoner og oppgaver
til styremedlemmer og komiteer mv.

17-10-14

Medlemsmøter i vinterhalvåret
Datoer fastsettes neste styremøte

17-10-15

Datoer for kommende styremøter i 2017
24. oktober, 14. november
Møter starter kl. 19.00, og er tentativt ferdig kl. 20.30

Nick

Inger-Ann

Ole Petter og
Nils Vidar

Geir Tufteland
Sekretær/referent
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