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Referat og vedtak i kursiv

Ansvarlig Dato

2-35 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.

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

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.
Saken ble igjen diskutert. Hele uteområdet bær løftes opp
over vannspeilet, med stein. Dette koster og er et større
prosjekt. Etter runden kom vi igjen tilbake til at vi graver av
der hvor vi vil ha grus for joller og legger massen i hullet.
Det er ikke kapasitet på fellesdugnaden til å gjøre finpussen.
Jollegruppen gjør eventuell utraking og såing.
Saken er utsatt ettersom bonden har blitt syk

Tore Snarest

2-40 Fornyelse av leiekontrakt
Leiekontrakten på eiendom og klubbhus utløper om 2år.
Frode får i oppdrag å forberede forlengelse av
leiekontrakten.
Leiekontrakten løper til 1/5-2019
Saken utsettes til 2018

Frode Info

3-1 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 avgangstid, men kan sende
tiden på SMS
Lån av Stavern er ok. Sjekket ut av Tore.
Status klareres med Frank H eller John B Finn

Info

Snarest
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Sak
Referat og vedtak i kursiv

Ansvarlig Dato

6-1 Innkalling og agenda Info

6-2 Referat og åpne saker - Se saker listet ovenfor Info

6-3 Økonomi
1. Foreningen har ca 90.000,- utestående hos

medlemmene.
Vi legger inn purregebyr på 2'gangsvarsel

2. Det blir ikke arrangert Gøy på vannet med tilhørende
manglende inntekter
Vedlikehold av følgebåter er blitt ca 7.000,- dyrere enn
budsjettert
Det er solgt en 2-krona som kompenserer noe av
underskuddet. Forholdet følges.

Info

6-4 Slipping for HSF
Styret har fått en forespørsel om Seilforeningen kan anlegge
en slipp ala den på Karmøy
Hvis hver båt skulle bruke slippen i bare tre dager, inkludert
slipping hver vei ville slippen være opptatt i mer enn
150dager i året. HSF har heller ikke tomt til en slipp.
Saken forfølges ikke.

Info

6-5 Utlyste midler Folkepulsen
Vi kan søke om midler ifm bedret fysisk aktivitet for unge,
eldre og innvandrere.
Hverken Kjølbåt eller Jolle har aktiviteter som passer i
konseptet.

Info

6-6 NM 2018 Frist 1juni
Ønsker vi å arrangere NM for noen av klassene?
Hverken Kjølbåt eller Jolle har ønsker om å arrangere for NM

Info

6-7 Rollefordelingen i jollegruppen/styret.
Slik det er nå får styret mange henvendelser fra flere i
jollegruppen.
Alle saker vedrørende Jolle skal kanaliseres gjennom leder
Jollegruppen

Info

6-8 Henvendelsen fra Karmøy Seilforening ved Turala.
Muligheter og prisnivå for kurs/bruk avutstyr på tvers av
foreningene.
KS sine medlemmer får delta på kurs på lik linje som våre
egne medlemmer (1600,-).

Info

6-9 Hvem svarer på henvendelser via facebook?
Hva bruker vi Facebook til og hva bruker vi web til?
(Anne ønsker ikke å stå som administrator lenger.)
Web bør ha kurs og arrangementer.
Markedsansvarlig håndterer alle innkomne henvendelser på
FB.

Info

6-10 Hvem får innmeldingene fra nye medlemmer?
Kan hvem som helst melde inn medlemmer i klubbadmin?
Hva da med fakturering? Anne kan ikke bruke tid på å lete
frem medlemmer som er nye og ikke har fått faktura.
Alle som har rolle medlemsansvarlig kan melde inn :
Anne Karin, Finn, Knut Einar.
Finn får alle innkomne medlemshenvendelser og
videresender disse til riktig gruppe og regnskp

Info
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