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Sak
19-08-0

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

19-08-1

Planlagte styremøter
- 16. september
- 28. oktober
- 18. november
- 13. januar

19-068-2

Regattaer
Flødeseilasen var vellykket og komiteen har gjort en bra jobb.

Ansvar

Litt lavt antall på onsdagsregattaer. Det har vært forsøkt rekruttering.
Bøddelen 29. sept. m/Rune Pedersen. Geir følger opp med en e-post til
komiteen og minner om dette. Geir kan sende ut på e-post og legge ut
på nett.
19-08-3

Anlegget

19-06-4

Huset
Varmtvannsbereder måtte byttes i sommer.
Oppvaskmaskin trengte også service som er gjennomført.
Det så ikke bra ut etter siste helg, med glasskår på gulvet,
utenfor etc. Gulv er ikke feid. Huset var åpent. Dette
faktureres de aktuelle leietakerne. Ole Inge følger opp.
Teltet blokkerte og står fortsatt på mandag.

19-08-5

Dugnader
Dugnad planlegges helgen 4. og 5. oktober.
Vi må ha løsning for oppbevaring av Rib. Båten skal opp etter nest siste
regatta, men det undersøkes om den trengs for jolleseilerne. Erik
avklarer dette.
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Milepæl

19-08-6

Medlemsregisteret
Jesper holder i dette og listene er snart ajour.

19-08-7

Sponsoravtaler
Grunnar følger opp Gumpens.

19-08-8

Kurs
Prøve å få til regattakurs som startes opp før onsdagsregattaene, med
oppstart i onsdagsregattaer.
Hvordan få til gøyere turseilas.

19-08-9

Medlemsmøter høsten 2019
Geir følger opp om vi kan få til et medlemsmøte om meteorologi,
kanskje Bordal i seilforbundet kan være aktuell å spørre.
Foredrag om seiling i Skottland, Geir avtaler møte en onsdag i oktober.

19-08-10

Søknader
Geir har søkt om midler fra Extrastiftelsen.
Søknadsfrist idrettsrådet. Geir sender søknad.

19-06-11

Eventuelt
Vurdere høstfest for seilere med feller.

Erik Børresen, Referent
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