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Sak
19-10-0

19-10-1

Aksjon
Faste poster
a) Innkommet post/e-post
b) Referat fra forrige styremøte
c) Regnskap; tas til etterretning.
Regattaer
Styret sender en takk til regattakomiteen og starter-guttene.

Ansvar

Geir

Styret ønsker at vi skal få til en uformell klubbregatta med RS Feva e.l.
neste sesong.
Styret ønsker at vi skal se på muligheter for å øke deltakelse på
onsdagsregatta, f.eks. ved å gjøre det enklere å delta. Det bør
gjennomføres et medlemsmøte med dette som tema.
19-10-2

Oppstilling av båter, vinteropplag, plass i flytebryggeanlegg
Priser for vinteropplag halv pris for katamaraner kr. 500 per båt, og kr.
375 for Musto Skiff forutsatt at disse er i bruk.
Utsetting koordineres og kranbil bestilles. Båtene må være satt ut
senest 30. april.

19-10-3

Anlegget
Sikre landgangen mellom T-brygga og brygga. Optimistene flyttes inn i
bua.

Ole Inge

Ronny/Erik

Krana; Vinsjtrommel dekkes med presenning

Det fastsettes tidspunkt for å ta opp ribben
19-10-4

19-10-5

19-10-6

Erik

Huset
Styret sender - før Årsmøtet - en takk til Husstyret for arbeidet

Geir

Dugnader
Dugnad på huset, 13. november. Malearbeider m.v. innvendig.

Ole Inge

Medlemsregisteret
Medlemmer som ikke har betalt medlemskontingent eller
båtplassavgifter purres/følges opp. Noen er kreditert fordi de har

betalt direkte til klubbens bankkonto

Carl Erik /
Geir

Milepæl

19-10-7

Medlemsmøter
Foredrag om seiling i Skottland var vellykket med ca. 25 besøkende.
Det avholdes et møte om onsdagsregattaene; evaluering 2019 og mulig
organisering i 2020. Kombineres med inne-dugnaden 13. november
Medlemsaften med mat og drikke. Status; Bjørn melder at arbeid pågår,
men at dette tidligst kan avholdes i januar 2020.
Vi får ikke respons på henvendelser til CSF ang. felles medlemsmøter.
Styret ønsker også å bruke medlemmer til å holde innlegg.
Det avholdes et medlemsmøte 27. november. Rasmus Köstner
forespørres med selvvalgt tema innenfor profesjonell katamaran seiling.
Dersom han ikke kan komme, spørres Christen With. Dersom det heller
ikke passer for ham, åpner vi opp for presentasjoner fra medlemmer.

Erik

Et medlemsmøte om Shorthandseiling kan vurderes av et nytt styre
19-10-8

Sponsoravtaler
Gumpens auto følges opp

Gunnar

Fritsøe og Carlsen - avventer svar på forespørsel

Geir

Hennig Olsen kan følges opp i desember.

Carl Erik

NTC påminnes tidligere avtale om å betale for pølser.

Carl Erik

Frydenbø kan være en aktuell sponsor.

Jesper/Geir

Regnstøyspesialisten har vært sponsor tidligere og spørres igjen.

Carl Erik

Vi må passe på at vi inviterer sponsorene og regntøyspesialisten til
medlemsmøtene slik at de kan vise seg litt frem.
19-10-9

Søknader

19-10-10

Websider
Web Norge har levert et forslag til nettsider, men vi er foreløpig
ikke fornøyd. Vi kommer tilbake til dette til våren. Vi ønsker å
få noen sider som kan virke på mobil.

19-10-11

Kurs
Styret har fått forespørsel om privat kurs som julegave. Prisen
er kr. 3 000 til kursholder og kr. 500 til VSF. 3 kvelder a 1,5
timer.
Vi vurderer voksenkurs og evt. damekurs til våren.

19-10-12

Eventuelt

Erik Børresen, Referent

