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Referat fra styremøte 12/9- 2019 – Brevik Seilforening
Tilstede: Per Sortedal, Jørn Fougner, Thor-Helge Fygle Hansen, Knut Helmundsen, Rune Gordon
Olsen, Ole Øyvind Ingebretsen, og Elin M Hanssen
Forfall: Ebba Friis Eriksen og Andreas Buskop
Nr.

Sak/beskrivelse

Gjennomgang av referat fra møte 30/4-2019
Ingen innvendinger.
21/19

Status i de forskjellige gruppene. Kort info om hva som skjer
av aktiviteter.
Grunnet moringer som har røket på den indre brygga som derfor må
sikres bedre må dykkere sjekke om det er sandbunn og om det kan
brukes sandanker som er et mye bedre alternativ ift tradisjonelle
moringer og langt rimeligere.
Lindkjenn varsler oppstart denne uken på gjenstående veistrekning fra
bommen og ned bakken, Lindkjenn skal fylle ut veiskulderen og legge
knust asfaltmasse. På øvre parkering, utvide mot hyttene, lommer på
vei opp bakken til høyre, fylle på masse, det utgir 2 ekstra
parkeringsplasser. Når dette er utført betaler BS rest av utestående
faktura fra Lindkjenn. Får også en pris av Lindkjenn hvor mye de skal
ha for å legge restavfall på den hullete delen av veien.
Avtale brøyting av vei med Kjellsen.
Det er gjort avtale med hyttenabo om en parkeringslomme inne på
hans eiendom som vi bruker (tinglyst), nå har det kommet fra en
annen hyttenabo på oversiden som ønsker å parkere på øvre
parkering, forslag til han blir derfor at han betaler familiemedlem i
foreningen og leie av parkeringsplass (lomma), fremleie, det settes
opp en avtale som gjelder inntil avtalen sies opp.
Annen etasje, montere kjøkken ferdig, kjøleskap og et par kjøkkenskap
gjenstår, samt noe listing i øvrige rom. Det blir kjøpt inn enkle skap for
montering på det ene soverommet, det er nå i alt 11 sengeplasser i
annen etasje.
Pr. nå må vi ringe 113 ved hver overnatting. Det må foreligge en
rømningsplan, brannslukningsutstyr, navn på de som overnatter og
telefonnr på en ansvarlig. Ved flere enn 10 personer som overnatter
må det være våken nattevakt, ved «å døpe» om klubbhuset til
klubbhytte så omgår vi problemet, men det er ingen god løsning.
Ebba får i oppgave hvordan vi kan håndtere brannforskrifter ved
overnatting på klubbhuset
Seilsportligaen går sin gang, BS har ikke sin beste sesong, det er et
høyt nivå blant seilerne på de andre lagene, det er ikke ungdomskrav
for å stille i ligaen lenger, det er moro å delta, flere burde være
interessert i dette.
Sommerseilskolen med «ny vri» er gjennomført og det har ført til at
det i dag er 9 aktive jolleseilere på onsdager til jollekurs, det er en
positiv utvikling. Plan for økt aktivitet, høre med andre klubber hva de
har gjort. Forslag til vintertrening for jollegruppa i hall og modellbåt
fra brygga på Seivall kan også være aktuelt.

Ansvar

Frist
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Forslag fra Reistad på avfallshåndtering, Reistad har vært i kontakt og
fått tilbud fra Franzefoss, styret har kikket på det og takker for
engasjementet. Styret ønsker å få til et samarbeid med sjøtjenesten
inntil det kommer i orden så skal søppel tømmes på Brønstadbukta på
kommunens utsatte avfallcontainere der, når disse blir vinterstengt
benyttes samme type på Røra.
Regatta, Klavenes har kommet med et forslag å premiere båter med
mer enn 50% damer om bord. Vi er avhengig i denne sammenhengen
at det skrives mannskapslister. Styret liker bedre tanken på å premiere
båter med uhøytidelige premier for båter med et positivt initiativ til de
som normalt ikke vinner noe, det kan være den blideste båten helt
uavhengig av kjønn. Det vil i forbindelse med helgens Rødskjær
regatta kjøpes inn 3 flasker vin som kan premieres ut til dette formål.
Ellers denne sesongen blir det normal premiering.
Brygga under mastekrana må renovere med ny stålkonstruksjon, klar
til montering før dugnaden,
Jørn informerer at han har vært i kontakt med kajakklubben, Jørn
avtaler hva som må gjøres, drenere rundt jollegarasjen som et
nødvendig punkt før kajakkstativ blir satt opp.
Det trengs å oppbevare gassdunk til grillen, det blir snekret en kasse
på utsiden av veggen med kran på innsiden,
Lidahl har en Melges på brygga, klubben bruker den til trening til
ligaen, det er rett at de ikke betaler leie for båten på brygga så lenge
den er tilgjengelig for klubben. Oppfordre at båten stiller til Melges
NM i Arendal 2020, det jobbes med å stille et ungdomslag til dette.
Jolleslippen, søknad om midler er godkjent, det må leveres et
prosjektregnskap på dette.
Låse dør jollegarasjen
Vinduer dommertårnet, tette for vinteren.
Vippsinformasjon på brygga for døgnleie av båtplass skiltløsning må på
plass.
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Prioritere prosjekter og oppgaver ihht. Vedtatt budsjett.
Kjøpe inn enkle skap på det ene soverommet i annen etasje, montere
reoler i ytre bod, kjøpe inn å plassere et fryseskap i ytre bod, renovere
kjøkken. Vi må få en oversikt over mangler på dekketøy på kjøkkenet
og fylle på dette, male ferdig.

23/19

Søknader/støtte, fordeling av arbeidsoppgaver.
Søknad om penger til jolleslipp, søknaden er godkjent, men avslått for
dette regnskapsåret, vi får tildelt midler neste år, vi opprettholder
søknaden. Jørn avtaler befaring med ulike aktører for å få et
prisoverslag på jolleslipen. Ringmur, fyllmasse og heltstøpt dekke. Jørn
tar kontakt med 3 firmaer om tilbud på dette, når tilbudene er klare så
søkes det tippemidler for dette.

Side 3 av 3

Kommunen er opptatt av at klubben har en utviklingsplan for hvilke
prosjekter som ligger frem i tid; skilt, merking av stier, jolleslippen,
kjøkken er noe av det vi kommer til å søke midler til.
Ikke fått idrettsstipend som ble søkt om før sommeren, det kan
fortsatt komme, det er støtte på kr 20 000,BS må bli flinkere til å profilere Sparebanken for å få støtte derfra,
Sparebanken ble godt profilert under BB11 NM og laget fra BS på
Seilsportsligaen profilerer også Sparebanken på bekledningen.
BB11 NM ble et godt gjennomført arrangement, det var god
deltagelse fra klubbene, været med regn og kraftig vind gjorde at det
ble tøffe forhold på Eidangerfjorden, en båt fikk masteknekk i møte
med en anen båt, en Skipper bada(!) Dommermannskap og
frivilligheten var godt gjennomført, Reistad ved Ankeret produserte og
serverte nydelig festmiddag.
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Økonomi
Økonomien i foreningen ligger til budsjett, Thor helge gjennomgår
foreløpig regnskap ved neste møte. Det foreslås å bygge opp
vedlikeholdsfondet igjen.

Eventuelt
Neste møte
29.oktober

Referent
Elin Margrethe Hanssen

