
 

   

   
 

Vågsbygd Seilforening                     
Styret           
        
Referat fra Styremøte 21.06.21 over Teams 
 
Til stede:  Jesper Magnussen og Erik Børresen 
 
1. Post 

Det har kommet forespørsler om kurs.  Erik følger opp.  
 

2. Gjennomgang medlemslister 
6 personer står fortsatt som purret, status ukjent.  
 

3. Status økonomi 
Inger er ikke tilstede.  
 

4. Fakturering bryggeplasser og båtplasser 2021 
Opplag på land: 
Katamaranen er nå eid av Erik og er fakturert og betalt. 
Ed har en International Canoe, small båt. 
Rolf Nossum har en Musto Skiff. 
Laval har en hjemmebygd båt.  
 

5. Info fra komiteer 
Det har vært gjennomført dugnader på huset.  Første gang var det bare Øystein Nilsen som møtte alene.  
 
Erik har hatt en runde på parkering med Bjørn.  Bør utvise varsomhet med dette vis a vis kommunen.  
 

6. Dugnad 
Bjørn og Jesper sjekker bryggeanlegget for å se hva som må gjøres i år.  
Jesper har funnet en enkel til om lag kr. 7 500.  Vi avventer fordi det kan komme andre produkter med vipps 
betaling på strøm.  
Det som trengs av reparasjon og oppgradering på brygger får vi profesjonelle til å fikse. 
 

7. Gjestehavn 
Fungere VIPPS? - ja det er effektivt. Vi mangler en måte for de som ikke har VIPS kan betale, f.eks. en postkasse 
som folk kan legge penge i. 
Trenger en plakat med priser, nummer til VIPPS etc.  
 

8. Utstyrspool 
Etter hvert så bør vi opprette noen standardavtaler som kan signeres for hver gang (Erik?). Forsikringen dekker 
også når utstyr er lånt bort. 
 

9. RIB 
Ribben lekker vann i dobbeltskroget.  Dette må repareres. Vanskelig å funne lekkasjen ettersom det er åpent inn i 
luka foran.  
 

10. E-seiling 
Erik tar kontakt til Kjetil Solvang/Jon Hauge som begge er aktive e-seilere for å legge en plan for hvordan vi kan 
arrangere e-seilingskvelder til høsten og hen over vinteren. 
 

11. Krabbebaner 
 



 

   

   
 

12. Seilingens dag 
Vi tar sikte på å gjennomføre dette igjen 2022.  
 

13. Status på internett 
 

14. Status på lokalene 
Må males og gjøres litt utvendig. Usikkert om dette ble ferdig på siste dugnad. Innvendig er gulv bonet. 
 

 

Erik Børresen, Referent 


