Vågsbygd Seilforening
Styret
Referat fra Styremøte 3.3.19
Tilstede:

Bjørn Stien, Jesper Magnussen, Inger Webb og Erik Børresen

1. Utleie av huset
Det har vært en uheldig episode ved utleie med skader på huset. Dette har vært håndtert av leder og
huskomiteen. Saken er nå er forsikringssak med krav mot leietaker.
Diskusjon om innhenting av priser på vask, boning etc. Drøftes når priser er innhentet.

2. Registrering i Brønnøysundregisteret
Nytt styre er nå innmeldt til Brønnøysund.

3. Siste oppdatering av lover på nettsiden
Bjørn oppdaterer lovene på nettet i samsvar med årsmøtet, slik at det er korrekt antall styremedlemmer til
totalt 4 og 1 varmedlem.

4. Hjemmesiden
Bjørn har presentert nye nettsider. Ser bra ut. Enige om at de skal legges opp tettere til Golfklubbens
nettside, kristiansandgk.no.

5. Tilganger og overføring fra kasserer
Styret har nå fått tilgang til Office 365 og Teams for Styret.
Jesper gikk gjennom NIFs tilganger, fakturering m.v.
Kalle og Inger avtaler dette direkte. Inger følger opp.
Inger undersøker hvilket regnskapsprogram hun vil benytte.

6. Seilkurs
Bengt von der Larsen tar teoridelen, to dager etter påske. Jesper og Bjørn tar ansvar for båter. Minimum 4
personer.
Vurdere incitament for rekruttering i form av gave om en deltaker tar med en til.

7. Oversikt og fakturering av sponsorer

Gumpen skal faktureres, kr. 25 000.
Tratec arrangementet er i orden og blir fakturert senere. De blir 75 personer.
NTC faktureres for kostnader etterskuddsvis.
Veidekke, kr. 10 000.
Bitpro, kr. 5 000 (?).
Carlsen / Fritzøe betalte like før nyttår 2019. Undersøke med Kalle.
Avtalen med Navigare avklares.
Rabbattvtale med Maritim.
Rabbattavtale Sport 1.

8. Velkomst brev
Bjørn redigerer opp velkomstbrev.

9. Prisøkning for utleie
Enige om å øke utleieprisen med kr. 500 som gjelder alle leier som ikke er fakturert. Bjørn oppdaterer
prisene på nettet.

10. Forsikring status
Vi har forsikring hos Tryg som omfatter alle krav fra NIF, herunder styreansvarsforsikring,
kriminalitetsforsikring m.v. Bygget, joller og Rib er forsikret.

11. Årshjul og booking for lokalet
Årshjulet jobbes det med, Jesper påbegynner arbeidet.
Det må utarbeides leieavtale som alle leietakere må signere.

12. Mail fra tidligere leder vedr årsmøte
Bjørn orienterte kort om dette.

13. Faste poster
 Godkjenning referat fra forrige styremøte
 Innkommet post
 Økonomi

14. Fullmaktsmatrise økonomi
Det utarbeides en «fullmaktsmatrise» for økonomi for de ulike komiteene med rammer for hva de kan
benyttes på sine «budsjett». Dette følger opp på neste styremøte i forhold til budsjett etc.

15. Elektroniske låser klubbhuset
Jesper har undersøkt priser, og styret ber om befaring. Jesper følger opp Norlock.

16. Huset
Inger har fått tak i datoer for dugnader og Bjørn legger dette inn i kalenderen.

17. Reservering av lokalet
Vedtak: Reservere onsdager for medlemsmøter som angitt ovenfor, reservere hele juli som gjestehavn for
seilere (med unntak av det som allerede er utleid). Følges opp i kalender.

18. Landgang bryggeanlegget
Røket i stormen. Bjørn spør Espen om han kan løfte den på plass.
Innkalle til dugnad på bryggen, dekket samt sittegrupper. Øyvind Karlsen kan spørres om dette.

Erik Børresen, Referent

