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Referat fra styremøte 12.03 2019 – Brevik Seilforening
Tilstede: Jørn Fougner, Ebba Friis Eriksen, Andreas Buskop, Thor-Helge Fygle Hansen, Ole Øyvind
Ingebretsen, Øyvind Ingebretsen og Elin M Hanssen
Forfall: Vetle Fink, Knut Helmundsen
Nr.

Sak/beskrivelse
Godkjenning av referat fra møte 23.januar
Ingen innvendinger.

10/19

Årsberetning
Jon Helland er blitt forespurt og vil lede årsmøtet i år som i fjor. Pizza og
brus, Elin bestiller. Forslag til referent Kenneth Johansen, han blir forespurt.
Årsmøtepapirene vil bli lagt tilgjengelig på hjemmesiden denne uken.
Elin ordner blomster, 2 buketter.
Alle må fremlegge årsberetning fra gruppene. Asap.

11/19

Regnskap
Utkast til Regnskap og budsjett ble presentert av Thor Helge.
Revisor vil få oversendt papirer og revisjonsberetningen må signeres.
Gjennomgang, ingen innsigelser fra styret, balansen signert av styret
Momskompensasjon, spillemidler og sammenheng med at annen etasje er
under ombygging vil bli informert på årsmøtet ift at forslag til budsjett 2019
viser negativt resultat.
Foreningen må avvente til høsten, når vi har bedre oversikt over økonomi og
beholdning, for å vurdere nye prosjekter. Aktuelle større tiltak vil kunne
være bølgedemper og jolleslipp som et prosjekt, kjøkken.

12/19

Innstilling innkomne saker
Frist 13/3, ingen saker kommet inn pr dags dato

13/19

Forslag til budsjett
Noen justeringer, enighet om budsjettet.

14/19

Fastsettelse av kontingent
Styret foreslår ingen endring. 2019 er for øvrig allerede fakturert etter 2018
satsen.
Eventuelt
Det er også i 2018 vedtatt å sette i stand og forbedre funksjonalitet i 2. etg i
klubbhuset for å kunne tilby overnattingsplasser ved arrangementer og
regattaer og å yte et bedre tilbud til vertsfamilier som bidrar med å holde
anlegget «åpent» i sommerferien. Arbeidet er igangsatt og beregnes
ferdigstilt våren 2019. 2.etg er under ferdigstillelse. Senger, sengetøy og
sofaer er bestilt og blir levert med god spons av Bohus og Jentoftsen.

Ansvar

Frist
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7.april er avtalt at Skien jeger og fisk har fiske-dag og IOM seiling med kiosk.
Koordinator er Kjell Arne Kjellsen telefon: 95471001, Elin gjør nødvendige
innkjøp.
Rune Gordon og Bård Sæthre er i møte med Barnas øy i kveld i forhold til å
arrangere/gjennomføre sommerseilskole. Det er tidligere enighet om å gå
for dette opplegget som synes som et velregissert og proft opplegg dersom
det lykkes å avtale med dem.
Neste møte

Referent
Elin Margrethe Hanssen

