Referat fra styremøte i Moss Seilforening 04-13 06.05.2013

Tilstede: Trygve B. Leergaard (TBL), Per Bakke (PB), Nina C. Leander (NCL), Hans-Peter Raspotnig
(HPR), Morten Jansen (MJ), Morten Aspestrand (MA, representerer Tur&Hav), Hans Bjørn Paulsrud
(HPB), Ingerid Lund (IL), Andreas Klette (AK),
Fraværende:
4.1-13 Referatet fra møte 8/4-13 ble godkjent.
4.2-13 Gruppene
 Tur&Hav: Pinsetur 17-19. mai til Seilkroa på Hankø. Navigare Cup starter 15.mai og holder på
hver onsdag utenom fellesferien. Damekurs pågår med Aksel Ellefsen som trener. Ønske om å
utvikle kurstilbud for voksne, samarbeid mellom Sportskomiteen og T&H (TBL&MA).
 Havnestyret: Dugnadsbehov er satt opp. Møte med fylkesmannen ang mudring gjennomført.
 Husstyret: Christian Dalen møter som representant for Cecilie Asting i Husstyret.
Dugnadsbehov er satt opp. Bytte av lås på nødutgangen (Lexow). Hjertestarter trenger kurs.
(IL)
 Jollestyret: Utfordring med rekruttering, annonse i Moss Avis i morgen. Trengs opprydning i
maillistene. Møte med KNS angående EM (PB/TBL)
 Finansgruppen: Raymarine stiller med premier og Quantum kan stille med drikkebonger, ikke
finansielle bidrag. Det er etablert kontakt med RedBull for evt sponsing til Kite-NM, foreløpig
ikke avklart. Har også gjort henvendelser mot tidligere sponsorer av Kite-NM for å forsøke
ytterligere bidrag. Avklare tidsfrister for søknadsfrister for tildelinger med Moss Idrettsråd og
Østfold Idrettsråd. Avklare evt sponsing og montering av vindmåler. Signering HH. (AK)
 Kitegruppen: Kunngjøring ligger hos NSF for godkjenning. Vil bruke Revlingen som base på
alle vindretninger bortsett fra sønnavind for å unngå potensielt farlige situasjoner med
fergetrafikken. Trenger avklaring med kommunen for bruk av Revlingen under NM (HBP).
4.3-13 Medlemsmøte forberedelser
 Gjennomgang av presentasjoner før medlemsmøte 7.mai. En felles presentasjon som Per setter
sammen, åpnes for spørsmål fra salen etter at presentasjonen er gjennomgått.

4.4-13 Møte med turseilerne
 Gjennomført med to delegater fra interessegruppen, Leif Røsholdt og Jan Erik Ruud.

4.5-13 Sportskomiteen
 Begge de store arrangementene har fult fokus på planlegging og gjennomføring.
o Laser EC; KNS tar ansvaret for den ene banen (som forberedelse til EM neste år).
Mangler startbåt.
o Raymarine Race (MRR) endrer konsept i år, flyttes til Søly med sailcamp etter mal av
stor-NM. Flere har ytret ønske om å delta, bla short-hand og langdistanse.
 Konkretisering av strategi og utvikling og detaljering av handlingsplaner starter etter sommeren.
4.6-13 Dugnadsordning
 Den enkelte oppdragsgiver er ansvarlige for å melde gjennomført dugnadsinnsats til Hans Peter
for refusjon av innbetalt dugnadsavgift.

 Melde inn datoforslag til organiserte dugnadsdatoer til Trygve. (IL og MJ).
4.7-13 Politiattest
 Styrets representant er utpekt (Trygve) og purrer opp manglende tilbakemeldinger på kravet om
politiattest iht strafferegistreringsforskriftens § 12.
4.8-13 Prosjekt Søly 2015
 Analyseresultater etter sedimentundersøkelser viser for høye verdier av kobber og TBT
(tributyltinn) på samtlige målestasjoner. Mudring vil medføre behov for å deponere de massene
med høy forurensningsgrad på landdeponi til en vesentlig høyere kostnad enn for sjødeponi. Det
vil være behov for ytterligere prøvetaking og analyser for en bedre estimering av
kostnadsnivået.
 Bunnen egner seg godt til pæler som et alternativ til moringer for innfesting av nye
flytebrygger. Vil medføre at flytebryggene ligger stødige og ikke flytter seg med vind.
 Starter med utsettingsrampen til trucken (inkl spyleplass med oljeutskiller) når opplagsplassen
er tom (etter 17.mai). Fristen for utsett og vårpuss av båter må kommuniseres til båteierne. (MJ)
 Har foreløpig fått priser fra Råde og Våler graveservice på mudring.
 Bør vurdere å gjøre endringer på rampen til utsett av småbåter i sammenheng med resten av
anbudene for å få best mulig totalpris (GP)
 Bindende tilbud mottatt fra banken med samme rentesats som i det første utkastet. Har fått
tilsagn om et års utsettelse på avdrag. Tilbudet sendes ut til styret (HPR).

4.9-13 Møtekalender 2013
 Møte på mandager kl 1900: 3.juni, 19.august, 16.september, 14.oktober, 11.november og
9.desember (kl 1800 med påfølgende julemiddag med rådet).

Nina C. Leander
13/5-13

