Referat fra styremøte i Brevik Seilforening, mandag 16.11.20
Tilstede: Per Sortedal, Ole Øyvind Ingebretsen, Jørn Fougner, Ebba Friis Eriksen, Åge Frisak, Knut
Helmundsen, Rune Gordon Olsen og Trine Roald.
Forfall: Andreas Buskop
Nr

Sak/beskrivelse

Ansvar

Gjennomgang av referat fra møte 24. august 2020.
Ingen innvendinger.
22/20

Gjennomgang av økonomi
Brønnøysundregisteret er oppdatert med nytt styre og
Torunn Sætre er registrert som ny regnskapsfører.
Per er nå admin i nettbanken og regnskapssystemet er
lagt inn.
Byggelånssøknad skal være rett rundt hjørnet, men
purres opp.

Åge

Kontakt Telebryggen om betalingsfrist 30. november
skulle bli vanskelig. De som bygger, har fått betalt.

Jørn

Bryggeplasser
Det jobbes fortsatt med å få oversikt over bryggeplasser.
Det må presiseres overfor medlemmene at all betaling av
bryggeplasser skal gå via foreningen. Dette formidles
både på nettsiden og på mail. Prosedyren er at all
kommunikasjon om bryggeplasser skal gå via Espen før
det går til Torunn for håndtering. Samtidig må alle som
har bryggeplass få beskjed på mail om at rykkdemper er
påbudt som del av fortøyningen. Det bør i samme mail
oppfordres til betaling av strøm for de som bor i båten
gjennom sommeren.
Det sendes ut informasjon over jul om ledige
bryggeplasser.
Medlemsoversikt
Oversikt over medlemmer er et pågående arbeid.
Vedr størrelse på kontingenter må ha en klar innstilling til
årsmøtet. Gjøre en sammenligning med andre
seilforeninger.
Kortterminal
Kortterminalabonnement sies opp. Sparer 4000 kr/år. Vi
går over til å bare bruke Vipps. Åge kontakter Thor Helge.

Espen

Ole Øyvind

Ole Øyvind

Ole Øyvind
Odd
Per

Åge

Frist

23/20

Høstdugnad i oktober
Godt oppmøte og mye ble gjort, bla på brygger og
reparasjoner på dommertårn. Maling står klar til
vårdugnad.

24/20

Info fra gruppene
Jollegruppa
Fremdrift jollerampen. Det har vært 4-5 befaringer.
Arbeidet har stoppet litt opp pga værutfordringer. Det
som gjenstår, er at elementer skal på plass. Så skal kantog ringmur, så plata støpes.
En del har blåst av gårde og endt opp på privat strand.
Rune tar kontakt med eier og informerer om at vi henter
delen.

Rune

Det er behov for å fikse en laser og en jolle. Mulig å sette
inne i klubbhuset og jobbes på i vinter. Rune tar kontakt
og koordinerer med Elin.

Rune

Tur og Hav
3 planlagte kurs/arrangement er avlyst og vi setter nye
arrangement på vent som følge av koronasituasjonen.
Trimmekurs med ekteparet With er også avlyst.
Ole Øyvind legger ut informasjon til medlemmene at
planlagte arrangementer er avlyst pga Korona.
Vi bør vurdere om vi skal tilby digitale kurs/arrangement i
vinter. Disse bør imidlertid kvalitetssikres (sjekke hva
andre foreninger gjør og deres erfaring med hva som
fungerer bra). Knut og Ebba samordner datoer for mulige
digitale aktiviteter.
Seilkurs for voksne et arrangement vi bør vurdere å tilby
digitalt. Også med hensyn til rekruttering.
Langregatta. Er under vurdering/planlegging.
25/20

Ole Øyvind

Ebba og Knut

Knut
Frode/Per

Medlemsvekst og rekruttering
Vi bør jobbe med å tiltrekke oss flere turseilere. Det er
mange med båt som ikke er medlemmer. Turseilaser bør
arrangeres, der familier (cohorter) kan seile sammen. En
god plan for informasjonsarbeid og plan for
gjennomføring er en forutsetning for å lykkes. Jørn ta
lead, og få meg seg Pål Klaveness.

Jørn

For å tiltrekke oss ungdom/unge voksne bør aktive
medlemmer i relevant aldersgruppe involveres. Det bør
avdekkes hva som skal til for å best tiltrekke oss denne
aldersgruppen for så å lage en plan. Ole Martin Lidal har
ytret ønske om å involveres.
26/20

Nettside
Under planlegging.
Neste styremøte blir 14. desember 2020

Referent: Trine Roald

Trine
Trine og Ole
Øyvind

