Referat fra styremøte – 07.04.2021
Digitalt møte

Tilstede:
Forfall:
Referent:

Christian Gundersen, Erik Nodeland, Marius Ellingsen, Espen Raggan,
Tarjei Mo Batalden, Lars Wilhelmsen, Hans Jakob Prydz, Einar Slottan,
Sander Kjendbakke, Erik Lia, Ulrik Sandvig
Knut Fredrik Ramstad,
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:
Resultatrapport pr. 31.03.21 – regnskapstallene er ikke
Økonomi:
Økonomirapport
Likviditet
Avvik - budsjett

representative, medlemskontingenter er ikke bokført. Marius
sjekker med Gro hvordan dette har vært praktisert de siste
årene.
Utgifter som forfaller nå er båter og Unidykk (for bryggene).
Likviditeten er god.

Utleie:

Nøkler / kodelås – kodelås på hoveddøren vil komme på rundt
7.000,-. Hans Jakob sjekker tilbud og løsning for hoveddøren på
Sarbuvollen.

Booking/belegg
Reparasjoner og
vedlikehold

Utleie – det har kommet en del avbestillinger og vi bør forvente
at det kommer flere, avhengig av sentrale koronarestriksjoner.
Huset er rengjort og det vaskes nå hver fredag, for å være klart
for utleie.
Avfallshåndtering - pristilbud innhentet fra Norsk gjenvinning
som er rimeligere enn Ragn Sells. Hans Jakob kontakter Ragn
Sells for å få et mottilbud som evt. kan matche Norsk
Gjenvinning.

Materiell:
Båter
Brygger
Annet (dugnad)

Hans Jakob

Bryggene er under utbedring nå. Større prosjekt enn først
antatt. Styret holdes fortløpende orientert om framdrift og
nødvendige utbedringer.
Nabobryggen, tilhørende Vellet, var også i en svært dårlig
forfatning. Vellet er varslet og en omforent utbedring foretas.
Vannledningen har et brudd under vann, som må utbedres før
sesongstart.
Optimisthenger – kjøp av ny henger utsettes til et senere år.

Hans Jakob

Sonaren selges så fort det lar seg gjøre.
Materialforvalter – foreningen har store verdier som skal
ivaretas. Dette tar tid å følge opp og Einar foreslår at dette
ansvaret deles på flere, at det kommer inn en egen
materialforvalter.
Vedtak:
Ny organisering av en egen arbeidsgruppe/ komité , med
tilstrekkelig antall medlemmer som tar delansvar og
rapporterer tilbake til materialansvarlig.
Landanlegget på Sarbuvollen er i ferd med å rase ut. Dette har
vært tatt opp med Bærum kommune tidligere. En gruppe med
Christian, Marius og Ola Nygard går gjennom hva som har vært
gjort tidligere med tanke på videre kontakt mot Bærum
kommune og muligheten for å få utbedret dette.

Sport:
Aktiviteter
Dommere
Arrangører

Einar

Christian
Marius

Forespørsel fra Frank Kirkeland i NTG: NTG seiling har noen
utøvere som bor i Bærum og ikke får bruke fasiliteter i Oslo. Vi
planlegger for de nærmeste dagene om det er mulig for disse å
bruke en av Bærum Seilforenings anlegg til å ha båtene og
adgang til vannet derifra. Dette gjelder Joachim Bergsbakk i
Laser, Eira Nilsson i Waszp. Vi trener på vannet tirsdag, onsdag
og torsdag på dagtid ca. 09.00-14.00.
Vedtak:
Bærum Seilforening stiller seg positiv til dette, under
forutsetning at de følger våre smittevernregler og ikke er til
hinder for bryggearbeid og lignende.

Regatta:
Marked:
Medlemmer
Rekruttering
Sponsorer
Kommunikasjon

Medlemskontingent – nytt faktureringssystem sjekkes ut for å
få på plass en god løsning. Marius og Tarjei ser på alternativer
(Spond, Rubics, Klubbadmin) og kostnader forbundet med dette.

Sommerleir:
Årsmøtet:

Forberedelser til Årsmøte 2021 – diskusjon i styret om
Årsmøtet skal utsettes ytterligere eller avvikles som annonsert
28. april. Det haster med å få alt på plass enten det skal være et
digitalt eller fysisk årsmøte.
Årsmeldingen for 2020 må ferdigstilles.
Saker til behandling må klargjøres asap.
Regnskap 2020 og budsjett 2021 må ferdigstilles.
Årsmøtet må varsles etter gjeldende frister.
Årsmøtet utettes til 26.05.21. Dette offentliggjøres på
foreningens nettside og saker vil bli publisert fortløpende.

Hovedtrener
informerer:
Annet:

Utvide styret med en ansvarlig for Sommerleiren – dette skal
etter lovene være ivaretatt av 2.nestleder allerede og saken
fremmes ikke for årsmøtet.
Nytt kjøkken Ytre – gratis kjøkken kan finnes på finn.no og vi
har en jollepappa som kan ta på seg jobben med å demontere et

Einar

kjøkken og så få det satt opp på Ytre. Han kan lønnes/honoreres
for jobben. Einar gjør en avtale for å få dette gjort.

Møter i krets / forbund:
Møtekalender:
Neste møte:
20.04 - Styremøte
05.05 - Styremøte
26.05 - Årsmøte
Alle møter starter kl. 18:00.

