Vågsbygd Seilforening
Styret
Referat fra Styremøte 13.10.21
Til stede:

Bjørn Stien, Jesper Magnussen (over Teams), Erik Børresen

1. Post
Gjennomgang på rutiner for å besvare post@vsf.no.

2. Nye lamper OneCo
3. Status økonomi
Gjennomgang økonomi. Betydelig lavere inntekter enn budsjettert. Årsak til dette er koronarestriksjoner.
Kostnadene er også noe lavere. Totalresultat ser ut til å ligge kr. 30 000 under budsjett. Likviditeten er god.
Flødeseilasen har en kostnad på om lag 15 000. Kostnadene skal deles med 2Knop/CSF. Bjørn følger dette opp.
Medlemsinnbetalinger. Inger fakturerer medlemmer som ikke er fakturert ennå.

4. Huset
Husleie ser ut til å ta seg opp igjen etter at koronarestriksjoner er opphørt.
Lampene og holderne er dårlige i klubbhuset og bør byttes. Besluttet å bytte lamper i ihht. Tilbud fra Oneco.
Bjørn følger opp enten direkte eller via huskomiteen.
Dør og lås til garderoben må byttes. Det er innhentet tilbud som aksepteres. Bjørn følger opp.

5. RIB
Det vurderes om ribben bør selges. Den koster en del i vedlikehold og drift, det er en lekkasje i skroget etc. Den
er lite i bruk. .

6. Klubbkvelder
- Oktober.
Første medlemsmøte 20/10 Premie utdeling onsdags regatta. Bjørn
-November
•

3/11, Skanbatt ved Kjell Are Sangvik. Strøm om bord i båt! Avtalt!

Bjørn

• 24/11 Tema langtur? Rune Pedersen kan stille med foto og fortelling Bjørn
-Desember
• 8/12 tid for Jule samling? Erik
• E- Seiling med Kjetil Solvang? Erik
-Januar
•
•

11/1-2022
25/1-2022

-Februar

•
•
•
•
•

9/2-2022 Årsmøte. Bjørn undersøker om dette kan holdes hos Moi.
23/2-2022
Seil-ut Sør
Krabbebaner
Kurs l.p.a vinteren Styret undersøke hva som er aktuelt.

7. Seil-ut sør
En gjennomgang på hvordan dette har gått. De fleste kostnader ved dette er

8. Aktivering av komiteer
Kontrollkomiteen i forhold til regnskap per oktober.
Styret skal innstille på ny valgkomite.
Bjørn følger opp dette. Det vurderes om det skal etableres en materialforvalter.

Erik Børresen, Referent

