Vågsbygd Seilforening
Styret
Referat fra Styremøte 14.1.21 over Teams
Tilstede:

Bjørn Stien, Jesper Magnussen, Inger Webb og Erik Børresen

1. Faste poster
- Godkjenning referat fra forrige styremøte

2. Forberedelser årsmøte
2.1 Covid-19
Det ble drøftet hvordan avvikling av årsmøte kan skje under rådende Covid-19 regler. Årsmøtet ble
besluttet utsatt til 10. Mars 2020, og at styret skal løpende vurdere hvorvidt det skal avhoøldes fysisk møte
eller møte via Teams.
Bjørn undersøker mulighet til å gjennomføre årsmøte hos Moi, og Jesper undersøker muligheter for å
gjennomføre årsmøte via Teams.
2.2 Kontrollutvalget
Det ble foretatt en gjennomgang av Kontrollutvalget og hva de skal ha fra styret. Bjørn redegjorde for
reglene om dette.
Bjørn og Inger gikk gjennom en rekke forhold ved utforming av regnskap for oversending til
Kontrollutvalget. Bjørn og Inger vil ha en gjennomgang på dette når alle bilag for 2020 er ført.
2.3 Valgkomite
Bjørn varsler valgkomiteen om at de må starte sitt arbeid, og opplyser at det sittende styre kan ta en
periode til dersom valgkomiteen innstiller på dette.

3. Regnskap og økonomi
Inger vil gjøre ferdig regnskapet kommende helg.
Forsikringsoppgjøret etter innbrudd har kommet, med et oppgjør på ca. 85 000 etter fradrag for egenandel.
Oppgjøret omfatter en del privat utstyr for ulike medlemmer. Forsikringssum utbetales med
forholdsmessig fradrag for egenandel. Bjørn og Jesper kommet med et forslag til styret på dette. Styret
anbefaler innkjøp av et verktøyskap med innhold for deler av forsikringssummen som erstatning for det
verktøyet som er borte.
4. Brygger
Festet mellom to av blokkene på bryggen som foreningen fikk fra Kristiansand kommune, er røket og
bryggen slår inn mot det resterrende anlegget. Foreløpig ingen skader. Bjørn har kontakt Sør Frakt AS, som

har foretatt nødreparasjon. Det er bestilt reparasjon, samt avkutting av metall på yttersiden og at det skal
monteres på 2x6 i tre slik at den ikke kan skade båter og annet utstyr.

5. Referat fra klubb møte 13. Januar 2021
Bjørn deltok på teamsmøte med seilforeningene på sørlandet. Enige om at vi skal ha en felles google
kalender for seilaktiviteter slik at det skal bli lettere å planlegge.
Foreningene skal ha fokus på rekruttering av kvinner.
Det skal etableres en utstyrspool for utlån/utleie av utstyr mellom foreningene.
Det arbeides videre med SeilUT for å få opp seilaktiviteten.

6. Årshjulet 2021
Styret går inn og oppdaterer årshjulet for inneværende år.

Erik Børresen, Referent

