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Finn Sæther
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John B, Frank H, Frode L, Tore B, Anne N, Finn S, Ivar K
Fraværende

Sak ref.
[Uke-nr]

Sak
Referat og vedtak i kursiv

Ansvarlig Dato

11-09 Åpent hus for naboer.
De naboene som møtte sist satt pris på omvisningen og
informasjonen.
Frank H finner en søndag i høst og gjennomfører Frank Vinter

11-10 Eventuelt. Seilingens lørdag 20.august, Gjennomført
John lager et resyme med erfaring vi kan ta med til neste gang. John Vinter

16-7 Kjølbåtgruppen kjører toppturprogram
Kjølbåtgruppen mener at et opplegg for toppturer kan aktivisere de
som seiler store båter, selv om de ikke seiler sammen, på samme
sted og til samme tid.
Ivar mener han kan få noen til å programmere en relativt enkel side
hvor man kan registrere seg og deretter samle høydemeter på
toppturer. Hvis systemet gjøres tilgjengelig for andre foreninger kan
medlemmene samle høydemeter når de er andre steder også.
Styre mener at vi har midler til å få kjørt programmert på en server.
Senere vil styret se på premiering og heder til de medlemmer som
samler flest meter.
Liste over en del topper ligger på nett. Webformular for
registrering av topptur ligger på nett. Mer fancy nettside med
eventuelle mellomresultater og innmelding av alternative
topper og mer interaktiv registrering kommer etter hvert.

Ivar

Ivar

Vinter

Vinter

8-35 Drenering
Plenen blir mer og mer myr. Alternativet er å grave ned en kumme
og en pumpe som kan løfte ut vannet. Eller å skrape av, fylle i og
legge tilbake
Tore sjekker med bonden Tore Vinter
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1-41 Godkjenning innkallelse Lukket

2-41 Godkjenning protokoll siste styremøte Lukket

3-41 Økonomi
Gjennomgang av budsjett, resultat og balanse.
Det er noe avvik på inntekter og utgifter. Resultatet er mer positivt enn
budsjettert. Informasjon
Det er litt murring fra medlemmer på at vi har seillas/seilmagasinet
inkludert i medlemskapet. Kanskje vi skal åpne medlemsmodellen for
støttemedlemmer. Vi må bruke fordelene med medlemskap i våre
forsøk på å rekruttere medlemmer. Styret Årsmøtet
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Medlemskontingenten er ikke fordelt mellom gruppene den kommer
fra.
"70% av medlemskontingenten kommer fra bryggemedlemmer og 30%
av medlemskontingenten kommer fra sportsseilere".
Inntektene regnskapsføres tilsvarende.
Et eventuelt overskudd i 2016 skal settes opp i budsjettet for 2017 og
vedtas på årsmøtet. Informasjon
Anne purrer på dugnadsbot. Alle 52 som har båtplass skal delta på
dugnad. De som ikke kan delta får alternativ aktivitet av leder
anleggsgruppe. De som ikke ha avtalt alternativ aktivitet får
dugnadsbot.

Informasjon

4--41 Strategi
John presenterte strategi for sportsgruppen.
God støtte i styret for strategien. Den er preget av godt arbeid.
Frank ønsker at arbeidet fortsetter slik at vi kanskje kan ha en strategi
å presentere på årsmøtet.
Finn kommenterte at det mangler finansbehov i planen. Informasjon

5-41 Vannrør toalett/utekran

6-41 Sportsgruppen gjennomfører trenerkurs. HSF stiller med lunch for 8-9
personer

Informasjon

6-41 Reparasjon av brygge er utsatt til 1.februar Informasjon

6-41 Varmtvannsbereder er kaputt. Frode forsøker å få byttet element. Hvis
ikke så må berederen byttes.

Informasjon

Dato neste møte 4/1-2017 Lindøy


