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Fravær:

Sak

Aksjon

19-3-17

Forretningsorden

19-3-18

Faste poster
a) Innkommet post/e-post;
b) Referat fra forrige styremøte; Ingen anmerkninger
c) Regnskap;

19-3-19

Huset
Det ble orientert om akustikk og endring av gulv. Dype møbler og
tepper kan redusere akustikk. Husstyret ser nærmere på dette.

Ansvar

Husstyret ser også nærmere på regler for utleie, herunder hvordan
skader og manglende rydding/renhold skal håndteres.
Dugnadsforslag 3. og 4. mai.
19-3-20

Medlemsmøter våren 2019
• Mikael Henriksen holdt et vellykket medlemsmøte 13. mars.
• 3. april kommer Magne Klann
• 24. april, alt. 10. april kommer Jo van der Eynden ang. skipsforlis
langs kysten
• 10. april, alt. 24. april kommer Rune Pedersen og foredrar om
regattaregler og seilingsbestemmelser.
Mulighet for samling for seilere m/følge som skissert av Bjørn Stien
ovenfor styreleder tas til høsten.

19-3-21

19-03-22

Kontingent
Faktura blir sendt ut.

Carl Erik

Medlemmer til Husstyret og komiteer
Husstyret
4. medlem av husstyret: Foreløpig ubesatt. Søk fortsetter.

Sponsorkomite
Foreløpig uavklart.
Tur og havseiling komite
Styret er positive til dette, f.eks. ved å få til felles turer eller annen
turaktivitet. Jesper er kontaktperson i styret.
Prosjektleder for Bryggearbeidene for 2019
Rune Pedersen er prosjektleder for trearbeider.
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Milepæl

Prosjektleder for betongarbeider: Foreløpig ubesatt. Søk
fortsetter.

19-03-23

19-03-24

Sponsorarbeid i styret
Styret har kontaktet eksisterende sponsorer.

Carl Erik

Regler for leie av båtplass, opplag og parkering
Ronnys forslag til regler vedtas, med den endring at eier av båt
må være medlem av VSF for å få tilgang til kran/anlegget .

Styret har rettet hevendelse til kommunen ang. parkering på
kommunens areal og mulighet for å lage regler og håndhevelse av disse
på dette arealet.
19-03-25

Jollestrategi
Behandles på styremøtet i april.

19-03-26

Kurs 2019
Optimistjoller; kursplan for 2019 utarbeides av Ronny. Oppstart for
videregående starter 2. april. Oppstart for nybegynnere blir etter ferien.
Geir har laget en oversikt over kursmuligheter som ble gjennomgått.
Einar Øslebye forespørres om å holde båtførerkurs.
Det vurderes å holde kurs for nybegynnere.
Det skal holdes banedommerkurs i Kristiansand i mai.

19-03-27

Websidene
Geir har gjort om litt på nettsidene og orienterte om dette. Styret vil
løpende vurdere endringer i innhold.

19-03-28

Velkomst til nye medlemmer
Geir og Jesper har laget et oppsett på hvordan nye medlemmer skal
mottas. Dette ble besluttet gjennomført.

19-03-29

Regattaer 2019
Onsdagsregattaer.
VSF mottar inntektene på onsdagsregattaene. Det arbeides med
rekruttering fremfor kostnadsdeling. Oppstart 8. mai.
Musto Skiff Eurocup. Jollegruppa vurderer å invitere Melges 24. Det
utarbeides Notice of Race etc. Følges opp av jollegruppa.

19-03-30

Dugnader 2019
NTC Regatta 21. august
Behov 10-12 båter. Carl Erik har fulgt opp. Kr 1 000 i gavekort fra
Navigare til båteiere. Enighet om at vi forespør NTC om kr 1 500 per båt
er ok.

Carl Erik
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19-03-31

Andre aktiviteter

19-03-32

NIF - rapportering av medlemmer og mva. kompensasjon
Frist 31. april. Følges opp av Carl Erik.

19-03-33

Frihavnsordningen
Følges opp på neste styremøte.

19-03-34

Gave/hilsen
Jesper følger opp som besluttet.

Erik Børresen, Referent
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