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

Ansvar

Regattaer
Det ble gjennomført medlemsmøte 13. november om gjennomføring av
regattaer. Det ble drøftet ulike tiltak for å øke deltakerantallet.
Styret drøftet årets gjennomføring av Flødeseilasen. Styrets oppfatning
er at BMD og Flødeseilasen bør være på to ulike dager.
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Styret ber Flødekomiteen ta stilling til om Flødeseilasen bør ha målgang
i Lillesand igjen og komme med en innstilling til styret. Det lages en
tekst som sendes til Flødekomiteen.

Geir

Bølgebryter og Jollebrygge; Søknad om ferdigstillelse
Det må søkes om ferdigstillelse av bølgebryter og jollebrygge.

Gunnar

Anlegget
Landgangen er trukket inn, men er ikke sikret. Bør vurderes fjernet.
Kran: Smøring, deksel på trommel. Wire er smurt med marinefett
tidligere i år.
Katamaranene flyttes ned på brygga og faktureres ikke inneværende år.
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Huset
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Dugnader
Hus-styret kjøper inn nødvendig utstyr, og koordinerer arbeidet.
Ettersom jobben er relativt liten blir det ingen ytterligere annonsering
til alle medlemmene, utover det som er skrevet på webside, og opplyst
på medlemsmøtet 13.11.
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Medlemsregisteret
Medlemmer er allerede purret opp flere ganger. Vi foretar ikke flere
purringer. To personer som ikke har betalt styrkes som medlemmer.
Medlemsmøter
Medlemsaften med mat og drikke. Status; Bjørn kontaktes for å finne
dato.

Ole Inge

Carl Erik /
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Milepæl

Rasmus Köstner har varslet at han ønsker å komme, men vet ikke om
han er i landet. Derom vi ikke får positivt svar innen 19.11, inviteres
Christen With. Dersom det heller ikke passer for ham, åpner vi opp for
presentasjoner fra medlemmer.
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Sponsoravtaler
Gumpens auto følges opp
*Carlsen & Fritzøe sponser med kr. 10 000 i 2020.
*Hennig Olsen kan følges opp i desember.
*NTC betaler for pølser for 2019.
*Frydenbø kan være en aktuell sponsor.
*Regnstøyspesialisten har vært sponsor tidligere og spørres igjen.
*GHT spørres om mulig sponsing.
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Søknader
Intet nytt om innsendte søknader.
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Kurs
Øslebye spørres om å holde kurs i Båtførerprøven. Hvis han ønsker
dette, forsøkes kurset markedsført bla. gjennom Ytre Andøya Vel.
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Tilby kurs før vårregatta, med mål om at kursdeltagerne kan delta på en
eller flere båter i onsdagsserien. Styrets oppfatning er at dette bør være
et satsningsområde for foreningen.
I budsjettet legges det inn honorar til kursansvarlig.
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Medlemmers adgang til lokalet
Enighet om at medlemmer skal kunne bruke lokalene vederlagsfritt til
seilrelaterte aktiviteter. Inntil videre er styret kontaktpersoner for
dette og har nøkler tilgjengelig.
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Forberedelse til Årsmøtet for 2019
Valgkomiteen minnes på at det snart er årsmøte.

Geir

Årsmøtet legges til onsdag 12. februar.
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Behandling av evt. gjenstående spørsmål i innkommet e-post
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Eventuelt
Ronny stilte spørsmål om husleia bør økes. Han forbereder
saksfremlegg dette til neste styremøte.

Ronny

Erik Børresen *, Referent
*) Erik Børresen trakk seg fra styret 22.11. De siste korrigeringer av referat ble utført på styremøtet 5. desember

