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Referat fra styremøte 30/4- 2019 – Brevik Seilforening
Tilstede: Per Sortedal, Jørn Fougner, Thor-Helge Fygle Hansen, Ole Øyvind Ingebretsen, og Elin M
Hanssen
Forfall: Knut Helmundsen, Rune Gordon Olsen, Ebba Friis Eriksen og Andreas Buskop
Nr.

Sak/beskrivelse

Gjennomgang av referat fra møte 12.mars 2019
Ingen innvendinger.
15/19

Status i de forskjellige gruppene. Kort info om hva som skjer
av aktiviteter.
Ole Øyvind orienterer; terminlista er ferdig, den er lagt ut på
hjemmesiden. Skjærgårdscup sammen med Vestfold er terminfestet,
oppdaterte banekart ligger ute på hjemmesiden.
Tur&hav vil i år gjennomføre 2 turer, en av de er lagt til Valle, med
sosialt på kvelden. Morsomt om vi også kan finne på en ny aktivitet i
turmiljøet for å opprettholde rekrutteringen. Forslag er en type
Skagerrak-race som kan gå over 2 dager. Dette kan stimulere til
oppmøte fra andre klubber, det vil bli satt ned en komite for videre
arbeid.
Jørn orienterer; Det har vært gjennomført en kontroll av moringer etter
siste storm ved hjelp av dykkere, problem avdekket, en moring er
røket og veltet over på siden, det må utbedres. Ellers normalt
vedlikehold av bryggene. Jolleslippen ved dommertårnet må utbedres,
ulike alternativer diskuteres.
Nybegynnerkurset har pr. i dag ingen deltagere, men vi forsøker å få til
en oppstart 14. Mai
Øvrig så er nå ny Feva og ny Laser ankommet oss (skal rigges før vi tar
de ut til Seivall)Sommerseilskolen er lagt til siste uka før skolestart,
skolen skal gå over tre dager 14-16.august.
Lindkjenn skal legge restasfalt og bredere veiskulder, det blir
gjennomført ny befaring for en påminnelse av behov. Kommet inn et
forslag til å utvikle tomta til BS, styret har vedtatt at det ikke ønskes
noen endring av eiendommen.
Det gjenstår i annen etasje å male siste rest på veggene, sette opp lister,
og elektriker trengs til noe elektrikerarbeid, det blir i alt 11
sengeplasser i annen etasje
Jørn ønsker å få et overslag på å flytte kjøkkenet oppe fra det ene
soverommet til til oppholdsrommet.
Vertskapsordning, vi må revidere betingelsene for ordningen.(Elin)
Seilsportsligaen, det er i år vanskelig med rekruttering, det blir avholdt
infomøte denne uken. Det haster å stable et lag på bena.
Fått tilbud av Hjem og industrirenhold om ukentlig vask i sesongen
utenom julimåned. Styret er enig i å inngå en avtale på vask.
Det blir 22.juni arrangert Midtsommerregatta på Eidangerfjorden, vi
søker om St.Hans bål. Vi utfordrer Mona og Espen Johnsen til å sette
rammene for kvelden.

Ansvar

Frist
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16/19

Prioritere prosjekter og oppgaver ihht. Vedtatt budsjett.
Tekjøkken inne annen etasje, større anleggsting ift til budsjett, evt
kostnader knyttet til bryggene sikring kan bli kostnadskrevende.,
tilstandsrapport kommer. Kan være nødvendig med en ekstra moring,
pris fra Telebryggen er foreløpig ikke hentet inn.
Bryggeleie og medlemskontingent er utsendt, vi venter spillemidler og
momskompensasjon.

17/19

Søknader/støtte, fordeling av arbeidsoppgaver.
Sponsorinntekter, Per tar et møte med Berge i Sparebanken. Vi kan
hente Giveaways fra Sparebanken, fint som premier og profilering
Lindkjenn, Byggshop og andre vil bli forespurt om spons. Konkrete
arrangementer jobbe aktivt med salg av sponsorplass på veggen vår.
Jørn ordner så Per får tilgang og fullmakter i banken.

18/19

BB11 NM, Hvor langt er planleggingen kommet her?
Invitasjon foreligger
Pris påmeldingsavgift kr 600-, pr båt. Kr 200 døgnpris for overnatting
annen etasje. Det blir middag med kuvertpris på kvelden (Thomas
forespurt), musikk evt trubadur. Komiteen jobber videre med
prosjektet.

19/19

Nettsider og informasjon.
Pål har tatt en titt på nettsiden til BS, det er behov for litt oppretting
og mer informasjon på nettsiden. Per har gitt Pål oppgave med å
jobbe litt på sosiale medier som nettside og FB. Sigurd har gitt Pål
tilgang til nettside, Elin har gitt Pål tilgang til FB.
Pål bidrar gjerne for å få ting mer oppdatert og levende.

20/19

Møteplan styremøter 2019
6.juni
27.august
24.september
29.oktober
Eventuelt
Vi er påmeldt Borgertoget i Porsgrunn.

Referent
Elin Margrethe Hanssen

