Referat fra styremøte i Brevik Seilforening, mandag 08.06
Tilstede: Per Sortedal, Knut Helmundsen, Ebba Friis Eriksen, Rune Gordon Olsen, Ole Øyvind
Ingebretsen, Åge Frisak, Jørn Fougner og Trine Roald
Ikke tilstede: Andreas Buskop

Nr

Sak/beskrivelse
Konstitusjonelle saker
Innkalling og agenda godkjent
Styret godkjent av årsmøtet

9/20

Signere og godkjenne protokoll fra årsmøtet.
Åge og Ebba signerer – legges på hjemmesiden. Ebba
organiserer.

10/20

Beslutte regnskapsfører. Åge, som ny kasserer fikk
orientering om praktiske oppgaver. De fleste fakturaer
kommer på mail. Noen få kommer til postboks, snakk
med Thor Helge hvor denne er. Prosessen må gås opp
med ny regnskapsfører. Åge la frem beslutningsgrunnlag
og Torunn Sætre ble valgt som regnskapsfører. Torunn
kjenner foreningen godt og det er en fordel. Styret
foreslår kvartalsrapportering for å få innsikt og kontroll.
Det er bla viktig å få formidlet hva vi har fått av støtte.
Sette opp et likviditetsbudsjett. Øvrebø regnskap
overfører alle bilag og dokumenter til Torunn.
Torunn legger til godkjenning i nettbanken. Åge 1.
godkjenner, Per 2. godkjenner. Merknad: Må gjøres
oftere enn tidligere for å unngå inkasso/gebyrer.

11/20

Økonomiske tiltak som følge av Covid-19
Per orienterte.
Avdragsutsettelse er innvilget for 4 mnd. Har fått beskjed
om at rente på 4% er normalt på næringslån, men dette
må vi utfordre Sparebank1 på. Åge snakker med banken.
Foreningen har fått 15 000 i støtte for tapte inntekter.
Det oppfordres til kostnadsfokus i tiden som kommer.
Det ble besluttet å bruke 5 000 på lystette gardiner i
leilighet i 2. etasje.
Det kan abonneres på tilskuddsordninger for å få oversikt
– Jørn sjekker
Klubbhusutleie har «løsnet» noe utover høsten.
Inntekter på kurs og aktiviteter: Planlegger seilkurs til
høsten, men det kan bli en utfordring å få tak i nok båter
siden det blir mye regattaer. Vi kan evt lette praktisk
seiltrening til tirsdager. 3-4 har betalt for seilkurs
allerede.

Ansvar

Ebba/Åge

Åge

Åge

Jørn

Frist

12/20

13/20

14/20

15/20

Medlemskvelder: Det ble besluttet å nedsette en komité
med medlemmer. Ledere for de ulike gruppene finner en
i hver (Jolle, Tur og Hav og Kjølbåt). Ebba og Knut
ansvarlig for å danne komité for aktivitet, kurs og
medlemskvelder.
Fremdrift jollerampe. Jørn orienterte.
Søknad er under behandling. Sendt til Skien Kommunes
postmottak pga inhabilitet. Håper å komme i gang med
slippen først. Jørn ringer og hører om de kan dele søknad
i to. Det ligger nå an til en litt annen teknisk løsning. Når
byggesøknad er godkjent, setter vi i gang, sannsynligvis
best i slutten av august.
Mulig å få justert pris til fordel for oss. Ny bølgebryter
kan ikke settes i bestilling før jollerampe er avklart. Jørn
ringer og følger opp søknad.
Prosjekt bryggeutleie. Per orienterte.
Forslag er å bruke Moringo App for inntekter på
gjesteplasser + at eiere av båtplasser melder sine plasser
ledig når de ikke er der. Skilt bestilles.
Differensiere pris på medl og ikke-meld. Gjesteplasser: kr
100 i døgnpris for medlemmer og kr 200 for ikke-meld.
Ledige private plasser: kr 200 for både medl og ikke-medl.
Ved regattaer bør medlemmer kunne ligge gratis over
natten, men kobler de seg til strøm, vippses kr 50.
Si opp «Frihavn».
Når det gjelder strømforbruk for de som bor her gjennom
sommeren, snakker Per med Espen/bryggekomiteen og
hører om de kan komme med forslag til hvordan prisen
bør settes.
Vannforbruk: en del småjoller er inne og vasker båter. Et
alternativ er å ha nøkkel-kraner i fremtiden. Vi har
vannmåler så greit at alle er bevisst at vi betaler for
forbruk.
Inntektsbringende aktiviteter. Hvordan forholder vi oss
til retningslinjer?
Nåværende regler: Doublehanded Steingrunnen 13. juni.
Kun store båter. Hvis BB, må deltagere være under 20 år.
Eller i familie. Nye retningslinjer 15. juni. Satser på vanlig
sommerserie. Hvis 50 per arrangement opprettholdes,
må vi ha smittevernsansvarlig og en egnet instruks. Mona
kan evt være ansvarlig for å utarbeide instruks. Avventer
til 15. juni.
Medlemssak: Forslag om at glassdører står åpne på
platting om sommer.
Det er OK under forutsetning av at vi har skilt «til bruk for
medlemmer», at vi låser inn grillen – kun ha den ute når
det er arrangementer, og får opp nøkkelboks for å kunne
komme inn.

Jørn

Bård

Per

Vi må også få opp skilt oppe om bom og låsing for å
unngå for mye trafikk.
Eventuelt.
Nettside – Trine blir med på prosjektgruppe «ny side»
som starter til høsten
Parkering - De som er ute og seiler – bruk øvre parkering.
Male hvit stripe for å markere hvor folk ikke skal parkere
slik at joller kan fraktes. Jørn ordner.
Nye hyttetomter - Grunneier skal legge ut hyttetomter og
ønsker flere båtplasser. Vi bør be Telebryggen komme
opp med en plan der vi evt kan leie ut. Jørn spiller inn til
Telebryggen og fremlegger et forslag til grunneier.
Parkering kan bli en utfordring. Elektrisk bom kan være
aktuelt – regning kan deles på hytteeiere og oss. Dette
bør tenkes på når hyttefeltet prosjekteres. Rune sjekker
pris på ny bom.
Utleie av leilighet - Ved overnatting må det meldes inn
liste over personer til brannvesenet. Elin ansvarlig for
utleie og å melde fra.

Nytt styremøte: mandag 17. august
Referent: Trine Roald

Ole Øyvind
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Rune

