Referat fra styremøte 5.november- 2019 – Brevik Seilforening
Tilstede: Per Sortedal, Ebba Friis Eriksen og Andreas Buskop Rune Gordon Olsen, Ole Øyvind Ingebretsen,
og Elin M Hanssen
Forfall: Knut Helmundsen, Thor Helge Fygle Hansen, Jørn Fougner

Gjennomgang av referat fra møte 10.september 2019
Ingen innvendinger.

25/19

Status i de forskjellige gruppene. Kort info om hva som skjer
av aktiviteter.
Nytt fra gruppene
Expressene skal ha klubbkveld med pizza og brus. Fin aktivitet i gruppa også i
vinter. Klubben støtter dette med inntil kr 1200,Brett ønsker også å be om tilsvarende bidrag til kitetur i februar
Jollegruppa gjør også det samme, de skal ha avslutning i Badeparken. Det er
9 registrerte barn på jollekurs. Det legges opp til jolletrening på tirsdager i
2020, oppstart første tirsdag etter påske. Gruppa opprettholder å treffes en
gang i måneden gjennom vinteren.
Regattakomiteen setter opp en klubbkveld for seilerne for innspill til neste
års regattaer.
Aktivitetsplikt ved båtplass, er det båten eller personen som må være i
aktivitet? Det står i bryggereglementet at båten må være aktiv. Espen bes
sette opp en oversikt over plassene og aktiviteten på båten knyttet til denne.
Dette må vi ta stilling til. Leieinntekter på bryggeplass det er noen som ikke
betaler, det blir foretatt purring, de som ikke betaler ved årsslutt bør ikke
kunne leie neste sesong. Ber Espen om status.
God oppslutning på årets dugnad med 40 deltagere , noe gjenstår, det tar vi
nå fortløpende.
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Prioritere prosjekter og oppgaver ihht. Vedtatt budsjett.
Sikring av trapp, Forhøre oss om Bård kan legge på ekstra strø på den glatte
trappa, det bør også monteres et rekkverk, forslag på et par løsninger og pris
på dette ønskes fra Jørn.
Ferdigattest, Jørn foreslår å sende inn søknad på de bygningene som det ikke
foreligger ferdigattest på. Hanne Ingebretsen ekspederer søknad på
bryggene før ferdigattest. Først ferdigattest for så å søke om bruksendring til
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overnatting annen etasje, søknad om bruksendring må sendes til skien
kommune grunnet Ebba og Per sine stillinger i Porsgrunn Kommune.
Bryggeleieskilt på brygga med info om Vipps må bestilles og monteres.
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Økonomi
Resultatregnskap gjennomgått. Det er kommet inn mer medlemskontingent
enn i 2018, men fortsatt mange som ikke betaler, Thor Helge gjennomfører
en purrerunde. Thor Helge må også ta en gjennomgang på aktuelle
medlemmer, slette fra medlemsregisteret de som ikke lenger ønsker å stå
som medlem.
Fått inn mer enn budsjettert på startkontingenter i 2019
Ved store seilarrangementer kan vi søke støtte fra Sparebanken 10 000-, pr
arr, inntil 2 ganger i året. Vi søker om midler nå i etterkant av Seilsportligaen
og BB11NM, Per søker.
Vi må fornye alle avtalene med Sparebanken med Berge i 2020. Forplikte oss
til en avtale om Lån og tjenester, vipps, ikke inngå med andre aktører. Være
aktive i sosiale medier, benytte profilering. Vi må bli bedre til å holde oss til
avtalen.
Lam-midler fra kommunen, er tildelt på 21 250,Mangler innbetalinger på bryggeleie, kasserer må redegjøre for dette.

Eventuelt
Det er igjen sesong for mye mus på Seivall, Ole Øyvind gjør nødvendig
tiltak.
Neste møte

Referent
Elin Margrethe Hanssen

