Materiell:

innsats fra frivillige. Einar vil sette foreldre i gang
med dette mens barna seiler.

Sport:

Båter som er solgt:
2'ern venter på siste finpuss på
kontrakt
5'ern overlevert med gammel henger
9'ern solgt uten motor og styrekonsoll
10'ern solgt, mangler årer minus pris
for årer.
Det forhandles om salg av ytterligere en båt.

Regatta:

Ansvar for Xpress forslag om at dette overføres til
ungdomsrepresentanten. Erling tar denne
utfordringen og det ble presisert at «de yngre» må be
«de eldre» om hjelp/støtte til konkrete utfordringer
for å holde båten i seilbar stand.

Båter
Brygger
Annet (dugnad)

Aktiviteter
Dommere
Arrangører

Søknader om midler – Tarjei informerte kort:
Sparebankstiftelsen - søkt om midler til Feva.
Gjensidigestiftelsen - søkt om midler til brett.

Siden sist:
-Master NM i snipe avhold
-Viking Cup avlyst, Knarr ikke interessert i å seile på
faste merker.
- NC for 9er og OAS for Feva avholdt
- Klubbmesterskap på Sarbuvollen
- Snipe og IF onsdagsregatta
Kommende arrangementer:
- Optimist Lagcup, påmeldt ser ut til å bli 9-10 lag
- Høst-cup
- Klubbmesterskap på Sarbuvollen fortsetter
- forespørsel om å arrangere Viking Snipe 25.-26.09
(og for Knarr)

Marked:

Medlemmer
Rekruttering
Sponsorer
Kommunikasjon

Manage2sail – brukerveiledning utarbeidet av Paul
Skrede. Lagres i Dropbox i mappen: «Regatta».

Sponsor-tilbud - Einar informerte om at Ballisticleverandøren ønsker å fortsette å sponse foreningen
med
for kommende år. Sponsorflagg settes
opp på Sarbuvollen og logo-klistremerker bestilles og
brukes på regattaer.

Seilsportsenter Reidar orienterte:
Rolfsbukta:
Selvaag har engasjert noe som heter Sjø Fornebu AS
og utarbeidet et planprogram for utbygging av
området navngitt som KBA 4.1
Dette skal behandles i kommunen og skal på høring
08/2022.
Seilsportsenter - nesten ikke nevnt.

Einar

Marius

Tarjei
Erling

Kommunens foreløpige svar er fra juli i år. Der blir
det poengtert at forslagsstiller må beskrive og omtale
(forholde !) seg til føringene i KDP 3 hvor det heter at
det skal innplasseres seilsportsenter i felt KBA 4.1

Sommerleir:

Hovedtrener
informerer:
Annet:

Viktige punkter i planprogrammet:
-Pkt. 1.4 Planavgrensning. Kommunen har svart at de
bare skal ha med felt KBA 4.1 (KDP 3) hvilket nok
betyr at de ikke uten videre får skjøvet oss opp til
pumpehuset og nordover.
-Pkt 2.2 Fremdriftsplan Utarbeidelse av planforslag
høst 2021 og vår 2022. 1. gangs behandling i
planutvalget april/juni 2022. 2. gang behandling og
vedtakelse av detaljplan desember 2022 – febr. 2023.

Rapport fra Sommerleiren 2021 er utarbeidet og
sendt til styret til orientering sammen med en
økonomioversikt som viser et godt resultat. Dette
beløpet vil bli noe redusert etter at det blir tatt høyde
for slitasje og fordeling av kostnader knyttet til
arrangementet.
100-års jubiléet – BS feirer 100 år nå i slutten av
måneden. Hvordan skal dette markeres?
Tarjei har gravd litt i gamle dokumenter og
minnebøker og vil legge ut litt rundt dette på
hjemmesiden og andre relevante medier.

Tarjei

Medlemsfest utsettes til våren.
Jubileumsregatta til våren.

Jubiléet markeres på en enkel måte med flaggheising
etc. ved kommende helgs arrangement.
Trenerlønninger –

Vedtak:
BS bør se på hvordan trenere skal avlønnes. En
sammenligning mot lønn for «unge arbeidstakere»
fra Bærum kommune er relevant.
Dette blir at av temaene på Strategisamlingen.

Strategisamlingen 23.-24.10.21 – utsettes. Det blir
for kort tid til å få på plass et godt opplegg for en slik
samling.
Vedtak:
Einar, Tarjei, Marius og Erik N. lager et forslag til
program for samlingen med utgangspunkt i

Styret

Einar, Tarjei,
Marius, Erik
N.

