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Sak

Aksjon

19-04-1

Forretningsorden

19-04-2

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

19-04-3

Betongbrygger
Det ble drøftet om de nye bryggene skulle legges rett på plass eller om
de skal mellomlagres. Besluttet mellomlagring for å redusere risikoen
for kostnader dersom vi får avslag fra kommunen.

19-04-4

Medlemsmøter våren 2019
• Magne Klann holdt et engasjerende møte 3. april
• 10. april kommer Rune Pedersen og foredrar om regattaregler
og seilingsbestemmelser.
• 24. april kommer Jo van der Eynden ang. skipsforlis langs kysten

Ansvar

Mulighet for samling for seilere m/følge som skissert av Bjørn Stien
ovenfor styreleder tas til høsten.
19-04-5

Kontingent
Faktura er sendt ut.
Drøftet spørsmål om «passivt medlemskap».

19-04-6

NIF – Rapportering av medlemmer og momskompensasjon
Carl Erik redegjorde for dette.

19-04-7

Sponsorarbeid i styret
Covi, Frydenbø og Ribe har takket nei.
Veidekke støtter med kr 10 000.

19-04-8

Regler for leie av båtplass og opplag
Publisert på nettsidene.
De som har søkt om båtplass, får dette.

19-04-9

Huset
Det må males ute.
Flere bord av kledningen som er dårlige og som må byttes.
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Milepæl

Husstyret ønsker å sette bort arbeidet.

19-04-10

Kursfolder
Geir har laget ferdig foldere til postkasser og egne foldere til å henge på
båtene. Utdeling i båthavnene fordeles slik:
Ronny – Auglandsbukta
Jesper – Sentrum
Carl Erik – Flekkerøy og Terneviga
Erik – Korsvik og Fidjekilen

19-04-11

Befaring
Det ble gjennomført befaring. Trebrygga langsmed land er stedvis i
dårlig befatning og må utbedres.

19-04-12

Jollestrategi
Ronny har laget en jollestrategi som sendes ut til styret.
Påmelding går til e-post.

19-04-13

Websidene
Sidene er bra nok slik de er i dag. Geir gjør en god jobb med
oppdateringer.

19-04-14

Velkomst nye medlemmer

19-04-15

Regattaer 2019
Seilbestemmelser og påmeldingslink må legges ut.

19-04-16

Husstyret og komiteer

19-04-17

Dugnader våren 2019
Huset og Bua: Husstyret orienterte om dette.
Langbrygga: Innfesting til bunnen, og skifte av råtne bord må
utføres.
Flytebryggeanlegget: Ronny koordinerer leietakere, tre utriggere + x
trekantplattformer

19-04-18

Andre aktiviteter
Geir følger opp mulighet for å søke stønad for seiling med
funksjonshemmede.
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19-04-19

Idrettsrådet i Kristiansand
Carl Erik spør Thorstensen om betaling.
All kontakt med kommunen skal gå gjennom idrettsrådet.

19-04-20

Medlemsmøter i august
Meterologi

Erik Børresen, Referent
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