Referat fra Hovedstyremøte i Moss Seilforening 06.06.2016
Tilstede: Glenn Dyhr Petersen (GDP), Nina C. Leander (NCL), Hans Peter Raspotnig (HPR), Hans
Christian Grande (HCG), Pål Einar Berntsen (PEB), Frank Henriksen (FH).
Fraværende:

3.1-16 Referat fra styremøte 9/5-16 ble godkjent

3.2-16 Aksjonspunkter fra tidligere styrereferat ble gjennomgått og oppdatert.

3.3-16 Økonomi
Økonomiskriv fra kasserer ble gjennomgått og kommentert.
Hele medlemsregisteret er lagt inn i KlubbAdmin. Sørge for informasjon til medlemmene om
overføring av register til KlubbAdmin (som etter overføring selv vil ha muligheten til å vedlikeholde
sine data i registeret). HPR
To usolgte båtplasser; A03 og E34.
Fortsatt utfordringer med å få/ha ajourførte avtaler med trenerne. Purre opp jollegruppen. HCG
Sponsorarbeid
Utarbeide en sponsorpakke med muligheter for målrettet annonsering til foreningens medlemmer for
relevante tilbud, muligheter for profilering på brygger og under arrangement. Presentere sponsorpakken
for potensielle samarbeidspartnere. PEB
Sjekke priser på trykking av logo på jakker (Norprofil og KIAS) sponset av Helly Hansen. Jakkene skal
selges til inntekt for foreningen og representerer HH’s sponsing av foreningen. PEB
3.4-16 Anleggsutvalget
Fase 2 komite: Rune Johnsen, Leif Bjerke, Nina Bruaset, Carene Petersen. (FH).
Det kommer mange henvendelser fra deltakerne i gruppen, men foreløpig er det ikke utarbeidet
noen helhetlig plan som er fremmet for styret. En helhetlig plan som er i overensstemmelse med
oppdraget gitt fra årsmøtet må utarbeides før det er mulig å ta stilling til enkelt-forslag.
Det er behov for å utarbeide instruks for bruk av kjøkken og revidere instruksen for bruk av
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oppvaskmaskin.
Møte er avholdt med ny havnesjef for å evaluering av oppgaver og aktiviteter.
Synkehull oppstått på P-plassen medførte nesten ulykke med truck’en. Hullet repareres (sørge for å få
anbud fra flere tilbydere). Kostnadene vil medføre overskridelse i forhold til anleggsutvalgets budsjett.
FH
Fjerning av stein i moloåpningen er utført av Kambo Marina, kostnaden føres på fase 2 i prosjektet da
steinen lå igjen etter utvidelsen av moloåpningen under fase 1. FH
Ca 40 medlemmer stilte opp på dugnaden. Liste over deltakerne må leveres til Hans Peter for refusjon
av dugnadstilskuddet. FH
Uberettiget privat utleie er avdekket på en av båtplassene. Overtredelsen påpekes og den ansvarlige vil
bli gitt en advarsel og faktureres med gjestegebyr inntil båten er flyttet.
En leietaker av huset er svartelistet for framtidig leie grunnet dårlig opprydding etter leien.

3.5-16 Aktivitetsutvalget
Tur&Hav
Starten på Navigare gikk 24.mai med stor entusiasme og deltakelse på 12 og 14 båter de første
seilasene.
Større arrangementer i 2016:
- NM Express (60-80 båter forventes), 26-28.august. Truls Holm Olsen ansvarlig.
Pinsetur; kjempeoppslutning (25 båter påmeldt) og gode tilbakemeldinger på arrangement og
plassering (selv om det var litt kort avstand), turen ble flyttet fra Havna på Tjøme til Skjæløy pga streik
i hotell og restaurantbransjen.
Express NM; Behov for å få mannskapskabalen til å fylles så fort som mulig.
Uttak til seilsportligaen ble satt til å være Express NM, men første delen av ligaen starter allerede før
NM, så det er behov for ny gjennomgang av uttakskriteriene. De to lagene som har meldt sin interesse
for å representere foreningen har ikke anledning til å delta på samtlige seilaser i seilligaen, så det er
mulig å blande lagene for å stille på alle liga-seilasene. HCG
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Forslag til foredrag på T&H kveld til høsten/vinteren: Dag Nævestad, Marinarkeolog.
Europacupen ble avholdt med færre deltakere enn forventet og budsjettert, hovedsakelig pga
arrangement kollisjon som forhindret både svenske og danske seilere fra å delta. Bra gjennomført
arrangement, mye press i kiosken og mannskapskabalen gikk igjen opp i siste liten.
Det er behov for bedre informasjon til jolleforeldre om forventninger og behov for deres bistand under
større arrangementer. Sørge for informasjonsskriv til distribusjon. HCG
Evaluering av større arrangementer bør gjennomføres og erfaringene tas med for planlegging av
lignende aktiviteter.

3.6-16 Kommunikasjonsutvalget
Fortsatt ingen leder av kommunikasjonsutvalget etter at lederen trakk seg etter årsmøtet.

3.7-16 Diverse
Forslaget til høringsuttalelse fra foreningen vedrørende planene for havneutbygging ble diskutert.
Enighet om å kun uttale seg om konsekvenser for foreningen samt gi tydelig standpunkt på at
foreningen er imot havneutbygging og flytting av seilingsled for fergene.
Styreleder skal signere høringsuttalelsen på vegne av foreningen.
Vannskutere som benytter utsettingsrampen overholder ikke nødvendigvis regelverket for kjøring av
vannskuter når de kommer ut av havnen (lav fart nærme land), noe som kan skape farlige situasjoner og
virke skremmende på seilerne. Forhandlere av vannskutere som benytter vår utsettingsrampe til
«prøvekjøring» kontaktes for å forsøke å bedre forholdene. Ved fortsatt brudd på regelverket vil
foreningen vurdere å stenge utsettingsrampen for vannskutere.
Det er i sjø forbudt å benytte vannskuter og lignende fartøyer: I et heldekkende belte på 400 meter fra
land. I verneområder. I et heldekkende belte på 400 meter fra alle verneområder. Forbudsbeltet gjelder
også rundt alle holmer og skjær større enn 200 m2. Det er tillatt med transportkjøring over en
strekning på inntil 1000 meter gjennom forbudsbeltet for å komme seg fra land og til områder utenfor
forbudsbeltet dersom følgende krav er oppfylt: Det kjøres korteste mulige vei. Det kjøres minst 30 m fra
land, herunder ved passering av øyer og holmer. Det tillates ikke større hastighet enn 5 knop.
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Møtekalender 2016
 Kl 1830: 15/8, 12/9, 24/10, 5/12

15/6-16
Nina C. Leander
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