Haugesund Seilforening
Styreprotokoll
Dato

Tidspunkt

Sted

07.02.2017

19.00

Klubbhuset HSF

Referent

Finn Sæther
Deltakere

Frode, Tore, Finn, Knut Einar, Karl Gerhard
Fraværende

Anne N, Hanne
Sak ref.
[Uke-nr]
11-09

8-35

Sak
Referat og vedtak i kursiv
Åpent hus for naboer.
De naboene som møtte sist satt pris på omvisningen og
informasjonen.
Finn finner en dag og gjennomfører
Drenering
Plenen blir mer og mer myr
Tore har sjekket med bonden. Kostnad 20.000,Styret besluttet å iverksette etter Årsmøtet.
Det ble noe diskusjon rundt tidspunkt og bruk ifm NOK
Rekruttsamling. Konklusjonen ble at Jollegruppen styrer
oppstart ift behov for plass ifm rekruttsamling og Gøy på
vannet.

Ansvarlig

Dato

Finn

Vinter

Tore

Snarest

Frode

Vinter

Karl Gerhard sjekker med jollegruppa om vi kjøre oppstart
mandag etter rekruttsamlingen. Dreneringen kan starte 27/3

8-40

10-1

10-2

Tore får samtidig pris på å skrape av/planere på østsiden av
veien inn til klubbhuset. Massen brukes til planering og vi får
uansett ikke brukt bakken.
Fornyelse av leiekontrakt
Leiekontrakten på eiendom og klubbhus utløper om 2år.
Frode får i oppdrag å forberede forlengelse av
leiekontrakten.

Seilmakeren BH 19 - 21/5
Frank H og John B er hovedansvar for vår del av
arrangementet.
Lån av regattakontor er klarert av Frank H
150m kai er reservert. Frank H besørger søknad
Eventuell storskjerm eller EDB besørges av Finn
Denne gangen bør vi ha mobilnummer til alle skippere, slik at
vi ikke trenger lappene med vgangstid, men kan sende tiden
på SMS
Lån av Stavern sjekkes ut av Tore. Alternativ klareres med
Tore
Frank H eller John B
Deltagelse på båtmessen 31/4 - 2/5
Steffen G melder at vi får et 3X3mtelt på kaien kostnadsfritt.
Arrangøren ønsker at vi har noe aktivitet.
Lørdag 1/3 10-16 er de eldre seilerne på seminar.
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Sak ref.
[Uke-nr]

10-3

10-4

10-5

10-6

Sak
Referat og vedtak i kursiv

Ansvarlig

Jollegruppa sjekker om de kan ha en liten regatta på
søndagen.
HSF bør stille med et par joller på land for demo og
informasjon om de aktivitetene vi har i foreningen.
Teltet må bemannes til enhver tid.
Vimpler
50stk vimpler til ToppTur programmet koster 5700,2stk andre skilt med informasjon til bryggeanlegget koster
3000,Tore skaffer vimpler og skilt
Dugnad
Dugnaden gjennomføres 20 og 22april
Frode sender ut program til alle i kjølbåtgruppa
Jolleseilerene stiller den 22 og gjennomfører plastrydding i
skjærgården.
Vi må skaffe poser til avfallet fra Wee
Vi må se om vi kan få noe pressedekning
Facebook
Siden vår er stengt og bare de som har
administratorrettigheter kan legge ut saker på siden. Siden
bør være åpen for alle som følger siden til å dele informasjon
og opplevelser.
Finn åpner siden
Utelamper
To utelamper må anskaffes
Frode skaffer to lamper av god kvaltet.

Karl Gerhard April

Dato neste møter
6/4
11/5
8/6
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Dato

Tore

Snarest

Knut Einar
Knut Einar

April
April

Finn

Snarest

Frode

Til
dugnaden

