Vågsbygd Seilforening
Styret
Styremøte 10.09.2018
Referat
Rev. 13.09.2018
Fremmøtt:

Nils Vidar Stray, Carl Erik Moe, Ronny Rognhaugen, Inger-Ann Stien, Bjørn Einar Jensen, Jesper
Magnussen, Geir Tufteland

Invitert:

Erik Børresen

Fravær:

Ole Petter Johnsen, Erling Lynne

Sak

Aksjon

18-09-00

Forretningsorden

18-09-01

Faste poster
a) Referat fra forrige styremøte; b) Regnskap; Gjennomgått. Årsresultat forventes å være
nærbudsjett. Forventet likviditet på NOK 110 000,c) Post/e-post; i) Etablering av Jollebrygge, innspill fra Mustoseilere, se sak 6 ii) Krav fra «Spica», se sak 12

18-09-02

Bryggeanlegget

18-09-03

Ansvar

Milepæl

Et landfeste er ødelagt, og må erstattes
Bryggespesialisten er informert. Anses som reklamasjon.
Hjul til landgang er slitt, må byttes. Stålplate under hjul til landgang må
monteres. Innhente priser på fortøynings punkt inne på fortøynings
bom. Det bestilles en stk. lem for utligger som mal

Ronny

Det må etableres løfte anordning, slik at landgang kan løftes opp
vinterhalvåret.

Nils Vidar

Oktober

Regelverk for utleie av båtplasser, opplagsplasser, oppstilling av
tilhengere og lagring av utstyr. Foreliggende utkast - og kommentarer til
utkast - drøftes på neste styremøte.

Styret

Jan.
2019

Vann og strøm på service-brygga: Vurderes innarbeidet i
investeringsplaner for fremlegging på Årsmøte

Styret

Jan.
2019

Det må lages et oppslag som viser døgnpris for å ligge ved brygga, samt
VIPS info

Carl Erik

Huset
Lyddemping; Jesper har innhentet priser på dempe-elementer.
Pris per pakke for 5-6 kvm ~ ca. NOK 5000. Det er budsjettert med en
kostnad på NOK 15 000. Beslutning utsettes til neste styremøte
Gulvbelegg; Huset trenger et mer vedlikeholds-vennlig gulv. Det må

hentes inn pris på å rette av og legge nytt gulvbelegg. Epoxy-maling (?)

Uke 37

Styret

Oktober

Styret

Høst
/vinter

Alternative løsninger og priser innhentes.
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18-09-04

Seilingens dag

Gjennomført 1. September. Etterhvert bra oppslutning fra medlemmer,
men noe sen respons medførte noe sen markedsføring (flyere til
husstander på Andøya). Lite oppmøte fra kan skyldes at arrangementet
i år ble lagt til en lørdag.
18-09-05

Medlemsmøter
Det avholdes et medlemsmøte 14. november. Mulige tema;

* Mat –Trond Moi (?), alternativt Fiskesuppe
* Questback – Jesper lager et utkast, Gruppearbeid
Muligheter senere i vinter;
Melges 24, 2018-2019 - Gisle Bøe
Andre muligheter; Vegvisir Race, Danmark
18-09-06

Info

Nils Vidar
Styret

Oktober

Geir
Jesper

Jollebrygge

-Bryggespesialisten spørres på hvorfor brygge ble lagt så langt fra land.
-Alternative løsninger med etablering av landgang utarbeides.
Erik Børresen fremla forslag fra Musto-seilere vedr. reorientering av
flytebrygga, etablering av rampe ned til flytebrygge, samt ramper ut fra
flytebrygga.
Styret sa grunnleggende positiv til økt jolleaktivitet og utbygging av
jollefasiliteter. Eventuelle investeringer må avveies mot mulige
finansieringsløsninger, foreningens likviditet og andre investeringsbehov.
Saken legges sannsynligvis frem på Årsmøtet i februar 2019.
18-09-07

18-09-08

18-09-09

18-09-10

18-09-11

Daglig leder/Material forvalter
Vurdere behov og finansielle muligheter for å definere en deltidsstilling
som skal arbeide for daglig drift av materiell og proforma til klubben.
Forslaget utredes.
Kurs
Jollekurs 8-12 år. Tre seilere er påmeldt seilinger på tirsdager.
Seiling med funksjonshemmede
Kristiansand kommune har bevilget NOK 15 000,- Aktiviteten er
gjennomført

Styret

Styret

Info

Styret

Lotteri
Bjørn har sendt søknad

Info

Klage fra «Spica»
Ref. mottatt e-post til Styret. Eiere av «Spica»forespørres på løsning
hvor 50% av leiebeløpet utbetales - mot at saken legges død.

18-09-13

Dato/tid for kommende styremøter
Dato for neste styremøte må fastsettes

Neste
møte

Ino

Klubbhåndbok
Skal utarbeides

18-09-12

Jan.
2019

Ole Petter
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Vinter

Geir Tufteland, Referent
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