Moss Seilforening
PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE 13.3.08
NR.5 2007/2008
TILSTEDE:

Thorstein Tønnesson, Morten Knudsen, Tove Kure, Ivar Olsen,
Sigurd Coates, Cathrine B. Lauritzen, Terje Turøy, Bente B.
Paulsrud

MELDT FORFALL: Hans-Peter Raspotnig

FASTE POSTER
Protokoll fra styremøte 14.2.08 ble godkjent og lagt ut på hjemmesiden.
Regnskapet ble gjennomgått og kommentert.
Innestående på bank pr. 13.3.08; kr. 1 159 149,11.
Tilbud om lån på kr. 600.000,- til moloutbedring er mottatt fra DnB Nor. Vi har også mottatt
et muntlig tilbud fra Handelsbanken.
Det er kommet noen innvendinger mot planene om utbedring av moloen. Vi har gitt tilsvar og
venter nå på konklusjon fra kommunen. Saksbehandlingen har tatt mer tid enn antatt og det
vil bli avholdt møte med Råde Graveservice om utsettelse av arbeidene på moloen.
Av større utbetalinger som er foretatt i den senere tid nevnes;
- Fakturaer fra Fuglevik Båtservice, kr. 27.052,- på varer og tjenester levert i fjor.
Kostnadene hører delvis til T/H og delvis jollegruppa.
- Faktura mottatt på DKK 118.275,- for 10 optimistjoller. Fakturaen blir betalt når
jollene er levert.
1 person har meldt seg inn i MS, og 5 har meldt seg ut i løpet av februar og mars.
Pr. d.d. har 40 medlemmer ikke betalt båtplassleie.
Økonomisk resultat av påskesamlingen vil bli noe under budsjett fordi mange seilere dro
utenlands i påsken.
Vår regnskapsfører er sykmeldt. Dette medfører midlertidig noe mer jobb på Hans-Peter.

INFORMASJON
Prosjekt Nye Søly
Prosjektgruppen har satt i gang arbeidet med forslag til utvikling av indre basseng – dvs. nye
ramper/båtstativ/brygger med bedre plassutnyttelse.

Trenerutvikling
Styret i Jollegruppa, samt diverse trenerkapasiteter innkalles til idemøte etter påske.
M.S. var godt representert på NSFs utdanningsseminar med 4 representanter i forskjellige
grupper.

STATUS PR. ANSVARSOMRÅDE
Huset
Kjøkkenet er nesten ferdig og vil være klart til bruk på påskeleir.
Innbrudd i klubbhuset
Egenandelen på innbruddsforsikringen er kr. 10.000,-. Tapet ligger over egenandelen og Tove
sender krav om erstatning til forsikringsselskapet.
Tove sjekker med Trio Ving – sikkerhetsavdelingen, om det finnes separat nøkkel til
hoveddør. I så fall vil denne brukes til utleie og den gir ikke tilgang til kontoravdelingen.
Tur & Hav
Terminlisten er lagt ut på hjemmesiden. T&H arbeider med å skape større interesse for
Navigare ved personlig kontakt og faglig veiledning til potensielle deltagere.

Sportskomiteen
Meget bra respons på båtførerkurset, som er fulltegnet. Det planlegges et nytt kurs til høsten.
Diverse interne kurs har derimot hatt 0 oppslutning som er bekymringsfullt. Klubben har
behov for kontinuerlig påfyll av kompetanse for å kunne arrangere gode stevner og ikke slite
ut sentrale ressurser.
Moss Raymarine Race invitasjonene er ferdiglaget. Kretsen inviteres til jolleseiling i Sundet i
forbindelse med MRR.

Jollegruppa
Det er gjort følgende investeringer i opprusting og vedlikehold av følgebåter:
Sjark
- ferdig restaurert
kr. 4.000,30 hester motor
- reparert
kr. 6.000,Pioneer 15
kr. 30.000,Påløpte kostnader i forbindelse med nyinvesteringer, båt/motor er
kr. 40.000,Etter disse investeringene og påkostningene og innkjøp av ny RIB i fjor er båt og motorparken
i meget god stand, men følgebåtkapasiteten er ikke økt, da en gammel RIB og gammel RANA
nå er kondemnert.
40 hester Mercury – Fuglevik Marina gir oss motoren mot at vi leverer den tilbake til F.M. når
vi ikke trenger den mer.
Finansgruppa
Finansgruppa v/Sigurd Coates gis mandat til å reforhandle sponsoravtalen med Helly Hansen.
Det arbeides med å selge sponsormerker på jollene.

BESLUTNINGER/DISKUSJONSSAKER
Jollegruppa trenger 1 ny RIB til. Begrunnelsen for innkjøp er at det til tross for oppgradering
av eksisterende båtpark, ikke er nok båter til å ta seg av sikkerheten for et stigende antall
seilere.
Tilbud fra Fuglevik Marina foreligger på kr. 34.900,- for ferdig montert båt. Dette er samme
pris som på allerede innkjøpt båt, etter rabatt / sponsing fra Fuglevik Marina.
Investeringsbudsjettet på kr 52 000 overskrides med denne investeringen med kr 22.900.
Styret godkjenner overskridelsen. Dette med bakgrunn av tilskuddet på kr 100 000 fra
Rygge Våler Sparebank som skulle brukes til sikkerhet for seilerne.
Thorstein ba de forskjellige gruppene komme med innspill til SIGNAL, ved redaktør
Thøgersen.
Tove
Terje
Cathrine

nytt kjøkken med bilder
Navigare og andre aktiviteter i sommer
påskeleir
profilere Fuglevik Marina for sponsing av båt/motor
”Jolleseilere ser fremover”

Andre temaer for SIGNAL
Thorstein

Raymarine Race og Trenerutvikling

Morten

Jeløy Seilskole

I etterkant av møtet deltok Hovedstyret på dugnad på det nye kjøkkenet.

Moss, 24..3.08
Bente B. Paulsrud

NESTE MØTE 24.4.08, KL. 18.00

