Moss Seilforening
PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE 10.11.08
NR. 1 2008-2009

TILSTEDE:

Thorstein Tønnesson, Morten Knudsen, Hans-Peter Raspotnig, Ivar Olsen,
Ingerid Lund, Anders Hverven, Dag Kaare Nordengen, Bente B. Paulsrud

FORFALL :

Cathrine B. Lauritzen

Thorstein ønsket det nye styret velkommen til et nytt år, og de nye medlemmene av Hovedstyret;
Ingerid Lund, leder for Huset, Anders Hverven, leder for Tur & Hav og Dag Kaare Nordengen,
leder for Finansgruppen, ble presentert.
Thorstein foreslo at det avholdes felles styremøte med undergruppene 1.12.08 for å bli bedre kjent.
Gruppene avholder møte med sine medlemmer kl. 18.00, og hovedmøtet starter kl. 19.00
Thorstein ønsker at referat fra undergruppene blir sendt til alle i Hovedstyret som info.
Leder for de ulike undergruppene må jevnlig sjekke sine posthyller (1 g/uke).

Budsjett og konteringsrutiner v/Hans-Peter Raspotnig
Hans-Peter orienterte om konteringsrutinene for foreningen.
Totalt har foreningen kr. 593.767,74 på konto, inkludert 2 rentefond.
Vi forventer en større utbetaling til Råde Graveservice i slutten av november i forbindelse med
utbedring av nordre molo, ca kr. 280.000,-, dvs. halvparten av totalkostnaden. Det resterende
betales i januar 2009.
Større utbetalinger bør skyves litt på der det er mulig.
Det gjenstår utbetaling av glasspremier på kr. 24.707,-.
Faktura for båtopptak og vinteropplag sendes ut snarest.
Sponsede bonger fra Raymarine Race viderefaktureres sponsorer.
Hans-Peter sjekker faktureringsstatus på Helly-Hansen avtalen.
Utestående innbetalinger;
Det mangler innbetalinger av kontingenter fra 55 medlemmer, og 9 medlemmer har ikke
betalt kontingent og ventelistegebyr. Disse blir purret opp.

Sponsormidler for Optimistjoller (kr. 32.560,- i 2008) er ikke mottatt, forfall 2.10.08.

Pr. 10.11.09 har det vært 1 innmelding og 6 utmeldinger i foreningen.

Moloprosjektet v/Ivar Olsen
Totalt investeringsbudsjett forhavna er kr. 610.000,- som dekker moloen og inkluder badebryggen.
Den ytre moloen er ferdig, mens badebryggen skal settes i stand på dugnad.
Øvelse for sikring av havna avholdes lørdag 15.11, kl. 10.00 i Søly.
Det er bestemt at det skal koste kr.500,- for å ta opp båten og kr. 500,- for å sette den ut.
Deltagere i Navigare Cup, som har betalt deltageravgiften, får 1 ekstra løft pr sesong til kr.
250,-.
Årsfesten 14.11, ca 90 personer påmeldt.
Status pr. ansvarsområde
Jollegruppa
Cathrine orienterer på neste møte.
Sportskomiteen v/Morten Knudsen
- Det vil bli arrangert jolletrening 4 helger ut mars 2009
- Påskesamling vil bli arrangert som tidligere år.
- Trener 1 kurs starter 13.11.08, 6 påmeldte pr. d.d.
- Arrangør 1+2 har startet opp med 4 deltagere.
- Det vil også bli satt opp nytt kurs til Båtførerprøven
Sportskomiteen har søkt om å arrangere NC enten i juli eller september 2009, og Europa Cup Laser
i 2010.
Sportskomiteen vil søke om arrangørmidler i Seilforbundet.
De vil også undersøke om de kan få voksenopplæringsmidler til Arrangørkurs 1+2.
På møte i Moss Idrettsråd 27.11 vil Thorstein og Morten være tilstede.
20.11.08 vil Thorstein, Morten og Ivar møte representanter for Moss Kommune. Kommunen
ønsker å finne ut hvordan de kan profilere seg sammen med Moss Seilforening.
Fra 1.1.09 må alle trenere ha politiattest.
Morten Knudsen vil bli ansvarlig for å administrere politiattestene. Cathrine B. Lauritzen blir
varamann.
Tur & Hav v/Anders Hverven
Terminlisten for sesongen er satt opp. 1 onsdag pr. måned vil det bli temakveld.
Raymarine Race vil bli avholdt 22.-23.8.09
Innkomne forslag
- Forslag til endring av flaggreglementet ble godkjent
- Dugnadsordningen tas opp til diskusjon på fellesmøte 1.12.08.

Huskomiteen v/Ingerid Lund
Ny kontrakt for utleie av klubbhuset er under utarbeidelse.

Ann Kristin Børresen vil ha ansvaret for kiosken.
Vannskader på syd veggen skal sjekkes til neste møte.
Lukt og eventuelle fuktskader på badet skal kartlegges. Huskomiteen vil med årets budsjett
prioritere å ruste opp garderobene.

Ivar Olsen vil kontakte brannvesenet for å finne ut hva som skal til for at seilere kan overnatte på
klubbhuset.

Moss, 16.11.08

Bente B. Paulsrud
Sekretær

NESTE MØTE 1.12.08, KL.19.00
Undergruppene avholder sine møter kl. 18.00-19.00

