WiFi / Internett.
- Marius foretrekker at den blir montert av en
fagmann - kostnaden er da estimert til 7-8.000,-

Vedtak:
Kodelås anskaffes og monteres ved hjelp av en jollepappa.
Vedlikeholdsplan - Det må i løpet av høsten lages en

Materiell:

Båter
Brygger
Annet (dugnad)

vedlikeholdsplan - forslag kommer fra HJ på
Oktobermøte med kostnadsoverslag for behandling.
Maling av vinduer og lettere vedlikehold av alt
utstyr vi har - må gjøres på dugnad, når foreldre er
der på treninger. Hans Jakob lager en plan for dette.

Hans Jakob
Hans Jakob

Båter – to nye rib’er er bestilt.
Brygger – restarbeider på utleiebrygga gjenstår.
Dugnad – høstdugnad etter endt seilsesong.
Belysning – flombelysning på uteområdet settes opp
i neste uke.
Materialforvalterrollen – overordnet strategi,
ansvarsperson bør hentes fra foreningens
medlemmer, slik at de har en tilknytning til
foreningen. Ansvarsområdet deles opp i båter,
bygninger og anlegg med styrets medlem som
ansvarlig for koordinering og rapportering til styret.
Det er store etterslep på høyst nødvendig fornying
og vedlikehold av materiell og anlegg, noe som må
gjenspeiles i budsjetter framover.

Salg av materiell – en arbeidsgruppe har sett på hva
BS kan selge uten at det går ut over aktiviteten ut
denne seilsesongen og hvordan nåværende aktivitet
kan omorganiseres. Espen K. ga en oppsummering
fra arbeidsgruppen som har sett på disse punktene.
Arbeidsgruppens referater lagres i dropbox

Sport:

Aktiviteter
Dommere
Arrangører

Vedtak:
Highfield-båtene legges ut for salg snarest mulig.
Annonseres via face-book.
Far East 580 – vi godtar budet som er kommet inn.

Kort rapport om den sportslige aktiviteten:
Høstens kurs er i gang.
Torsdagsregattaer går fra denne uka til høstferien.
Enda ett optimistkurs på torsdager er fylt opp.
Brettkurs for voksne er også startet, det går over
noen få uker.
Vår største utfordring er slitent utstyr.
Optimister: Vi har så vidt nok optimister, og

Einar
Marius
Espen K

Regatta:

optimistansvarlig har gjentatte ganger sagt tydelig
ifra om at han trenger bistand for å få båter/utstyr i
stand og alle de nye Winner-båtene i bruk. Minst tre
båter er å regne som vrak.
Brettgruppa har svært slitne brett, spesielt med
tanke på nybegynnere. De ønsker investeringer i
utstyr allerede til sesongen 2022 og kommer til å
legge fram en plan om å fornye utstyret mot 2024.
Tarjei har sett utkast til planen, og mener den er
"moderat".
Trenere er en annen utfordring. Vi har støvsugd
Østlandet for trenere. Det er ikke lett å få tak i noen.
Men Hedevig har akkurat fått kabalen til å gå opp.
Kort oppsummering av aktiviteter:
T og H som normalt
-Skagen avlyst
-Dame NM i snipe avlyst.
-Master NM i snipe
-NC for 9er og OAS for Feva
-Opti Lagcup, sliter med få påmeldte, vi vurderer å
avlyse hvis ikke flere lag kommer til
-Høstcup,
-Klubbmesterskap/torsdagsregattaer tar Ellen

Golden-O - dette var et arrangement som var ukjent
for de fleste i det nye styret, men som alle ga positiv
respons til. Det er litt kort tid igjen av denne
sesongen til å arrangere i 2021, men det tas med over
til planene for 2022.

Skagen Race:
Espen Raggan stilte noen spørsmål rundt Skagen
Race komitéen for å bli informert om komitéens
arbeid og organisering:
-Skagen race 2022
-Hvordan er komiteen organisert?
-Komiteleder / regattasjef osv.
-Har vi resurser til å gjennomføre arrangementet?
-Utfordringer?
Disse punktene ble besvart av Espen K, Lars og
Marianne i møtet.
Regattautstyr – behov for lagerrom:
Espen R. har foretatt en opprydding av regattarelaterte effekter på Sarbis, og prøver å holde
regattaeffekter samlet.

Vi trenger lagringsrom til effekter/aktiviteter på
Sarbis, både når det gjelder:

Espen K.

