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Referat og vedtak i kursiv

Ansvarlig Dato

FASTE PUNKTER

Økonomi - God likviditet
- Utestående har godt tilsig
- Ingen spesielle utbetalinger nært forestående
- Kontoutskrift fremlagt

Jolle - Ingen nye saker

Kjølbåt - Årets program fremlagt, dette er også distribuert i
båtene

- Anne legger som arr på Facebook
- Finn legger på web

Anlegg - Ettersom ny brygge er utsatt litt bør vi ta tak i
slepejollestativ.
Dette vil også fristille veggen på naustet som
Jollegruppen har ønsket å kunne bruke.
Etter befaring er det enighet om at slepejollene ikke
bør ligge nede på kaien. Der er de i veien for
seilejollene som trilles, spyles og vendes.
Slepejollestativet settes rett øst for inngangen til
klubbhuset. Der det var stativ med slepejoller
tidligere. Grunnen planeres og gruses.
Om dette kan gjøres for under 20.000,- så kan
prosjektet igangsettes.

Frode

GAMLE SAKER

8-6 Tinglyst rett til båtplass
En nabo mener seg rett til på plass til sin jolle og har via
advokat bedt om å få befestet denne retten.
Leder har konferert med advokat. Vi kan kanskje måtte forstå
retten slik at den omfatter båtfeste og bøye.
Vi har hatt befaring med nabo Dahl og dennes advokat.
Vi medgir at «Opptrekksplass til båt» kan forstås til å også
omfatte båtfeste.
Vi er enige om at Dahl kan disponere båtplass no1 med
tilhørende akter-bøye. Dahl kan disponere flytebrygge til
ombordstigning såfremt dette kan tilpasses jolleseilingen.

Info Avsluttet
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Sak
Referat og vedtak i kursiv

Ansvarlig Dato

3-1 Økonomi
- Ingen spesielle saker. Gjennomgang av utbetalinger
- Lønn trener innetrening i vinter

Johannes lønnes likt som andre ungdomstrenere.
Karl Gerhard skaffer timeliste og Finn godkjenner

Info
Karl Gerhard Snarest

3-2 Anlegg
- Perioden fremover brukes til å forberede

forespørselen
- Det er ikke viktig at bryggen kommer på plass til

høsten 2018
- Det kan være gunstig å bestille i god tid for å gi

tilbydere fleksibilitet
- Vi skal vurdere bredere brygge, særlig ettersom

strømsøylene kommer 1m inn på bryggen.

Info

3-3 Jollegruppen
Oppgradering Valiant
Vi har tre alternativer:

- La båten ligge og den har ingen verdi.
- Oppgradere med nye originale pongtonger

37.000,- eks mva inkludert montering
10-12uker levering

- Oppgradere med nye uoriginale pongtonger
30.000,- eks mva inkludert montering
4-5uker levering

- Knut Einar ser om vi får sponsormidler
- Knut Einar sjekker hvordan vi kan ha reklame på

pongtongene. På motor.
- Vi iverksetter når vi har sponsormidlene på bok.
- Noe kan eventuelt tas fra driftsbudsjettet / vedlikehold

Knut Einar
Knut Einar

3-4 Markedsgruppen
Reklameinntekter
Vi har reklame på skuret og på nett.
Hvilke avtaler har vi?
Hvem kan vi fakturere hva?
Anne legger Knut Einar inn som administrator og Knut Einar
fjerner deretter Anne og Haakon som administrator

Finn
Knut Einar
Knut Einar

Dato neste møter
5/4 kl 1930
3/5 kl 1930
7/6 kl 1930
2/8 kl 1930 Vurderes
6/9 kl 1930
4/10 kl 1930
1/11 kl 1930


