Referat fra styremøte – 18.06.2020
Ytre Vassholmen

Tilstede:

Forfall:
Referent:

Christian Gundersen, Erik Nodeland, Espen Raggan, Tarjei Mo Batalden,
Hans Jakob Prydz, Einar Slottan, Sander Kjendbakke, Erik Lia, Ulrik
Sandvig, Knut Fredrik Ramstad (kom senere)
I tillegg var Gard Jakob Ørka og Hedevig Nilsson til stede
Marius Ellingsen, Lars Wilhelmsen,
Marianne M. Solbakken

Innkalling:
Saksliste i Trello og oppdateres med egne saker fram til styremøtet.
Referat forrige styremøte:
Godkjent.
Innkommen post / e-post:
Legges i dropboks fortløpende.
Utgående brev/e-post:
Arkiveres i dropboks av den som sender.
Status/orienteringssaker:
Økonomi:
Økonomioversikt pr. 18.06.20 satt opp i ny mal.
Erik presenterte regnskap opp mot budsjett.
Rapporten ligger lagret under «Økonomi».

Erik N.

Energiforbruk – Ytre Vassholmen - en inspeksjon
på forsommeren avslørte at strøm til Nissen-huset
gikk via Bærum Seilforenings anlegg og har gjort det
over flere år. Christian har sendt et brev til
Christian
Oslofjordens friluftsråd om dette for å få en
avklaring og løsning, slik at strømforbruket blir skilt
og kostnadene riktig fordelt.
Eiendom /
bygg/drift:

Etterspørselen på leie av våre lokaler har tatt seg
opp igjen. En revisjon av leiekontrakten for å skille
mellom leie og plikter er nødvendig.
Hans Jakob
Hans Jakob orienterte om utbedringer: Nye stoler er
på plass, gamle er avhendet, vinduer skrapes/males
fortløpende. Vask foretas en gang i uken under
sommerleiren.

Rolfsbukta /
utvikling:

Oppstart/tiltredelse – Rolfsbukta - Tarjei stilte
spørsmål om når vi kan regne med å få ta i bruk
Rolfsbukta for aktivitet.
Knut Fredrik orienterte om at Selvaag er veldig
interessert i at Bærum Seilforening skal få etablert

Knut Fredrik

aktivitet fra området, men at det er et politisk spill
rundt behandlingen av denne saken. Han er av den
oppfatning at vi kan planlegge for gradvis oppstart
av aktivitet fra høsten av.
Sportslig /
rekruttering:
Regatta:

Snipe-NM - søknadsfristen er utsatt. Avhengig av
hva som skjer rundt koronarestriksjoner, er det
fortsatt aktuelt for Bærum Seilforening å søke om
arrangementet.

Sponsor/
profilering:

Rapport fra Lars - han var forhindret fra å møte,
men har sendt styrets medlemmer en rapport om
arbeidet rundt Skagen Race og sponsorer.
Rapporten ligger lagret under «Styremøter».

.Lars W

Medlemmer:
Materiell:
Styret,

Express – Sonar - IF - Etter en henvendelse fra
Louisa Børresen, er det inngått avtale om kjøp av
hennes Express. Sonaren vil nå bli solgt og vi sier fra
oss disponeringen av IF’en som vi ble tilbudt fra IFklubben/gruppen.
Einar Slottan fremmet forslag om at inntekten fra
Einar S.
salg av Sonaren ble øremerket framtidig
utbedring/vedlikehold av Expressen alternativt at
det prioriteres å sette av en egen budsjett-post til
jevnlig vedlikehold av båten.
Vedtak:
Det settes av midler i fremtidige budsjetter for
vedlikehold av Expressen.

Sommerleiren:

Sommerleiren har fått god oppslutning og det er nå
få ledige plasser igjen.

Hovedtrener
informerer:
Strategisamling: Det settes av en lørdag i oktober til en strategisamling med styrets medlemmer, klassekapteiner og
andre aktuelle bidragsytere.
Marius
Dagen må planlegges i forkant.
Av saker som bør tas opp er:
Rib’er og følgebåter er en stor utgiftspost.
Organisering rundt bruk av disse regler/rutiner.
Vedlikehold: Tybring Torsk brukes ca. 1 dag i uken
som servicetekniker, gjennom sesongen.

Møter i krets / forbund:
Sak nr.
1.

Oppgave:
Kajakk-brygge/-hotell - Christian orienterte fra et
møte med BIR om et prosjekt med Kajakk-brygger og
kajakk-hotell. Økonomisk støtte vil bli for å få på plass
anlegg som et tilbud til aktivitet med kajakk.
Vedtak:
Vi søker om midler for etablering av kajakk-brygge og
kajakk-hotell på alle våre lokasjoner med forbehold om
gradvis oppstart.

2.

Vindskift – en ideell organisasjon som arrangerer
aktiviteter for unge, har henvendt seg med spørsmål om
å få låne båter/brett/instruktør til ulike aktiviteter.
Vedtak:
Styret er positive til at Vindskift får låne utstyr.

Møtekalender:
Neste møte:
18. august - Sarbuvollen
Alle møter starter kl. 18:00.

Ansvar

Frist

