Referat fra styremøte i Brevik Seilforening, mandag 24.08.20
Tilstede: Per Sortedal, Andreas Buskop , Rune Gordon Olsen, Ole Øyvind Ingebretsen, Jørn Fougner
og Trine Roald
Forfall: Knut Helmundsen, Ebba Friis Eriksen og Åge Frisak
Nr

Sak/beskrivelse
Gjennomgang av referat fra møte 8. juni 2020.
Ingen innvendinger.

13/20

Økonomi

Ansvar

Medlemskontingent – vi må ha en ny gjennomgang av
medlemslister for å sikre at alle betaler det de skal. Odd
kan gi en oversikt. Samtidig bør det vurderes om dagens
familiekontingent lønner seg for foreningen all den tid vi
betaler per hode til Norges Seilforbund, samtidig som vi
får hodetilskudd fra Idrettsrådet i kommunen.
Som følge av reduserte inntekter pga Covid-19 bør
skippere oppfordre mannskap som ikke allerede er
medlemmer om å melde seg inn i foreningen.

Åge

Mooringo har gitt oss i overkant av NOK 13.000 gjennom
sommeren.
På neste styremøte ønskes en fullstendig gjennomgang
av økonomien, inkl. status på tilskudd og andre midler.
Åge inviterer Torunn Sætre (regnskapsfører) til å delta.
14/20

Oppdatering fra Gruppene og Anlegg
Jollerampe har fin fremdrift, god oppslutning om dugnad.
Etter prosjektet er ferdig bør stranden ryddes. Mye
glass/glasskår.
Jolle-gjengen har vært aktive. Ny henstilling til trenere og
de som hjelper barna må til om å ta bedre vare på
utstyret. Lage sjekkliste.
Seilkurs – 2 dagers sommerskole for ungdom
gjennomført som ga NOK 15.000 fra kommunen.
Det har vært god oppslutning om onsdagsregattaer til
tross for Covid-19-begrensninger. Planlegger for
tilsvarende begrensninger til våren. Vurdere å invitere til
en kul Shorthand Regatta rundt St.Hans?

Rune

Frist

Brettgruppa har hatt for dårlig deltagelse i år. Må lage et
bedre opplegg på kurs/samarbeidspartnere/trenere til
neste år. Vurdere å tilby kitekurs?
15/20

16/20

17/20

Høstdugnad
Om været tillater det blir det maling av klubbhus
utvendig. Det må leies inn to lifter. Det bestilles også
noen lass med jord for å få ordentlig plen, og kanskje grus
til en rundkjøring. Dato for dugnad blir 17. oktober.
Ordensforstyrrelse
Det har kommet klage til styret om ordensforstyrrelse i
havna. Styret har diskutert saken og følger opp med en
skriftlig advarsel. Samtidig sjekkes forhold rundt båtplass
og betalinger.

Andreas

Jørn

Åge

Plasser på gamle koggebrygga
Tor Øyvind Moen har en plass som nå er opptatt. For
ordens skyld bør trebåter ligge innerst. Havnekomiteen
v/Espen finner en egnet plass til Tor Øyvind. Jørn og Ole
Øyvind tar et møte med Espen og ser på mulighetene, evt
ta initiativ til å fylle opp andre ledige plasser.

Jørn og
Ole Øyvind

Eventuelt
Se om vi kan få til en permanent ordning mht overnatting
og mld til brannvesenet slik at vi ikke må melde fra 3 uker
i forveien.

Per og Ebba

Neste styremøte blir 5. oktober 2020
Referent: Trine Roald

