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Fremmøtt:

Geir Tufteland, Jesper Magnussen, Ronny Rognhaugen, Ole Inge Pettersen, Erik Børresen

Fravær:

Carl Erik Moe, Gunnar Amtedal

Sak
19-09-0

19-09-1

Aksjon
Faste poster
a) Innkommet post/e-post
b) Referat fra forrige styremøte
c) Regnskap; tas til etterretning.

Ansvar

Regattaer
Bøddelen hadde 16 deltakere. Lite vind, men bra vær!
Antall deltakere på onsdagsregattaene har økt noe.
Ronny Rognhaugen, Jan Wahl og Oddvar Larsen har vunnet sølv i
Yngling NM.

19-09-2

Opplagsplass vinter
Styret gir uttrykk for at aktivitet skal prioriteres.
Det har kommet inn søknad om vinteropplag fra 8 båter, og disse er gitt
plass. Styret legger til grunn at det fortsatt er plass til de som er aktive
jolleseilere.

19-09-3

Anlegget
Koden på låsen byttes.

Erik

Ribben brukes av Erik og Ed utover høsten.
Etter bruk rengjøres båten og motoren kjøres i ferskvann. Båten fraktes
deretter til båt-lager på Støodden.
19-09-4

Huset
Det er kjøpt inn litt nye glas etc. som skal vaske

19-09-5

19-09-6

Det kjøpes inn steamer. Kjøpesum oppad begrenset til NOK 5
000.

Jesper

Dugnader
Dugnad planlegges helgen 4. og 5. oktober. Dersom det er nødvendig,
blir det ytterligere en dugnad en onsdag.

Ole Inge

Medlemsregisteret
Jesper holder i dette – det er noen som står som kreditert uten at vi vet
hva dette betyr.

Jesper
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Milepæl

19-09-7

Medlemsmøter
Vi spør Bjørn Stien om han kan arrangere en sosial kveld.

Geir

Geir følger opp om vi kan få til et medlemsmøte om meteorologi.
Foredrag om seiling i Skottland, Geir følger opp.
Vatland – har seilt til Skottland.

19-09-8

Rasmus Köstner – foredrag om foiling, katamraner

Erik

Sponsoravtaler
Gumpens.

Gunnar

Fritzøe Carlsen

Geir

Hennig Olsen kan følges opp i desember.
19-09-9

Søknader
Geir har søkt om midler fra Extrastiftelsen (Stiftelsen Damm)

19-09-10

Websider
Vi bestiller nye nettsider med maritimt preg, fortrinnsvis no cure no
pay, alternativt at vi i så fall betaler 50 % og med mulighet for å
reversere.

19-09-11

Geir

Kurs
5DL kurs er lagt ut.
Vi er spurt om vi skal ha dommerkurs i regi av seilforbundet.

19-09-12

Ronny

Eventuelt
Styret mener det bør være parkering forbudt på bryggeanlegget, men
skal drøfte dette videre på neste styremøte.
Innkjøpt 8 mm Dynema selges til medlemmer for NOK 10 per meter.
- Eier av Yngling som ble skadet under stormen i fjor - nå eier av RS 700 betalte ikke for brygge-plassen. Vi søker dette innbetalt med NOK
1000,-

Erik Børresen, Referent
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