Referat fra styremøte i Brevik Seilforening, mandag 14.12.20
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 16. november 2020.
Ingen innvendinger.
Åpne poster fra forrige referat:
Medlemsvekst og rekruttering (alle grupper)
Bør settes opp som sak i neste styremøte for diskusjon.
Målet må være å danne en arbeidsgruppe med dette
formålet. Per snakker med Pål Klavenes om han vil bidra.
Trine snakker med Ole Martin Lidal.
Alle gruppelederne kommer med innspill på tiltak på
neste møte.
Tur og Hav - kurs
Ebba tar kontakt med With for nytt kurs med plan b –
digitalt nettmøte eller webinar.
Når det gjelder seilkurs for voksne, så ser vi an om vi kan
gjennomføre fysisk senere i vår eller evt. digitalt.
Langregatta. Er under vurdering/planlegging.
Ny nettside
Under planlegging. Vil sende ut en spørreundersøkelse til
alle medlemmer for å avdekke behov.
27/20

Gjennomgang av økonomi
Byggelånssøknad er innvilget.
Det er pt vel 100.000 på brukskonto.
800.000 er brukt på bryggeanlegget hittil.
Re søknad om kommunale spillemidler har vi utestående
293.000 som vil bli utbetalt om kort tid.
Vi har 160.000 i moms utestående på samme prosjekt.
Regnskapsfører ordner dette.
Dermed har vi ca 450.000 i sum som kommer inn.
Midlene brukes til å betale ned på lånet.
Utgifter som kommer, gjelder elektriker og opptak av
ribber. Skal håndteres innenfor lånet på prosjektet.

Per
Trine
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Knut
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Trine

Frist

Vi har i tillegg midler i et Elitefond. Der har vi ifølge Jørn
ca 40-50.000. Åge ringer Thor Helge for å finne ut av hvor
dette er, muligens en annen bank.
Kortterminal
Åge meldt oppbud. Svaret har gått til Thor Helge. Han
måtte bekrefte. Åge tar det med han.
Medlemsoversikt, innbetalinger og bryggeplasser
Det jobbes fortsatt med en fullstendig oversikt over
medlemmer og evt manglende innbetalinger. Det jobbes
samtidig med oversikt over bryggeplasser og
innbetalinger.
28/20

Åge

Åge

Odd Sætre
Ole Øyvind/
Espen

Fremdrift jolleslipp
Fakturaer er betalt.
Status fremdrift: Noe støping igjen. Ribbslipp skal støpes
på nytt. Overgangslem på brygga mangler.
Evt. Ny lampe på veggen ved tårnet for jollene. Lampe på
ytterste brygge blir montert nå etter at langgang er på
plass.

29/20

Terminliste 2021
Ikke noe nytt vedr terminliste. Vi venter på innspill fra
sentralt hold.
Tur og Hav ønsker at en evt langseilas kommer inn på
terminlista. Knut har flere forslag til ruter. Det
gjennomføres et eget arbeidsgruppemøte med
regattakomiteen.
Ole Øyvind trenger flere folk som stiller opp på land ved
arrangementer. Dommerkurs ligger ute på nett om noen
vil ta gratis online kurs. Vi må engasjere medlemmer.
Regattakomiteen bør ta lead på behov. Nestleder er
leder av regattakomiteen og gruppelederne bør være
med i komiteen. Bør også få med noen fra BB-gjengen, få
med Ole Martin Lidal for å representere entype og Håkon
Leth-Olsen for å representere Ekspressene.
Neste styremøte blir 25. januar 2021

Referent: Trine Roald
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