Referat fra Hovedstyremøte i Moss Seilforening 17.06.2014
Tilstede: Andreas Klette (AK), Hans Bjørn Paulsrud (HBP), Trygve B. Leergaard (TBL), Ingerid Lund
, Jan Erik Ruud (JER), Hans-Peter Raspotnik (HPR)
Fraværende: Sjur Sannerud (SS), Morten Jansen, Eirik Guldvåg, Nina Leander
4.1-14 Referat fra styremøte 26/5-14 ble godkjent.
4.2-14 Dialogmøte med Søndre Jeløy Vel
Det ble avholdt dialogmøte med styrerepresentanter fra Søndre Jeløy Vel. Bakgrunnen for møter var
klager fra naboene om kaotisk parkering i området og forsøpling i forbindelse med Norges Cupen i
april samt vårt ønske om å orientere om opplegget for EM Laser 4.7. Partene ble enige om å holde
direkte kontakt /dialog med hverandre før store arrangementer og eventuelle ønsker og saker som måtte
dukke opp fra begge parter. Dette for å opprettholde det gode naboforholdet og miljøet rundt Søly.

4.3-14 Økonomi
•
•

Regnskapet ble gjennomgått og tatt til etterretning.
Sponsorarbeid:
o Bilbutikk 1 kan eksponere biler under arrangementer, faktureres i henhold til avtalt
sponsorbeløp. (MJ)

•

o Organisere unge seilere utenfor de store tippekommisjonærene med lapper om
grasrotandel (EG).
Resultatregnskap for Norgescupen og Påskesamlingen utarbeides og presenteres på august
møtet (EG).

4.4-14 Prosjekt Søly 2015
• Plassering av mastestativ, trær i sørvest, belysning og kran samt betongsprøytning av molo skal
diskuteres med kommunen. Det kalles inn til møte med kommunen i uke 26 (HBP).
• Det kan søkes om tippemidler på ulike iverksatte tiltak (maks 750’ pr aksjon). Foreløpig kan det
søkes om ramper og båtplasser for expresser og følge/dommerbåter. Det undersøkes om flere av
de iverksatte tiltakene er søkeberettigede. (HBP).
• Mudring: Strid om en faktura, diskusjon pågår. Bratås har blitt tilbudt delvis kompensasjon av
fakturert sum.
• Bom for bruk av rampa er installert, lage informasjon til å henge på bommen vedrørende krav
om at alle må betale for bruk (også egne medlemmer). (MJ)

4.5-14 EM Laser 4.7

o Problemer med å få inn nok sponsorer, forventet budsjett er at arrangementet går i 0.
o Sportslige er stort sett i boks, større utfordring med å få fylt bemanningsbehovet på land.
o Søke kommunen om bruk av Strandpromenaden for parkering under arrangementet. De
båteierne som har behov for bistand med parkering under EM kan kontakte Eirik Malm.
Reier og Hopper’n skole kan benyttes til langtidsparkering. Etac forespørres også om
bruk på kvelder, helger og evt fellesferie. (EG). Informasjon distribueres til båteierne
(EG).
•

•

•
•
•

Havna
o Forslag til ny leiekontrakt med avtalte endringer (inkludere bruk av rampe) sendes til
advokat (Marit Winnem) (MJ)
o Avfallsplan er ferdig, sendes kommunen og fylkesmann (MJ)
o Dugnad gjennomført med stor oppslutning og arbeidsglede, 42 møtte opp.
o Bestemmelser vedrørende fortøyning blir etterfulgt ganske bra, trenger ytterligere
pådrag for å få til endringer på strømkabler.
o Få navnelapper osv på joller og hengere som plasseres på parkeringsplassen slik at de
som ikke tilhører foreningen eller forbundet blir fjernet eller ilagt parkeringsgebyr.
Sportskomiteen
o Express gruppe etablert med foreløpig 5 båter. Trenerressurser vurderes.
o Viktig på sikt å forsøke å etablere flere en-type båt grupper. F.eks er det 7 Fenix’er i
havnen.
o Søke Sparebankstiftelsen om midler til anskaffelse av to Expresser med mål om å holde
på ungdom som er på vei ut av jollemiljøet. Styret støtter et konsept der interesserte
seilere søker mannskapsplass og bidrar med årsavgift og vedlikeholdsarbeid. Havnesjef
får oppdrag med oppsyn og (vei)ledning av vedlikehold. Båtene skal kunne brukes til
opplæring utenom andre oppsatte aktiviteter (regatta, trening, tur).
o Jollegruppa ønsker å selge to av de eldste Feva jollene og benytte midlene til anskaffelse
av en ny. Styret etterspør et totalregnskap for disse jollene og vurdering av balanse
mellom avskrivningskostnader og innbetalt årsleie. (TBL / EG)
o Politiattester trengs for alle trenere (EG skaffe liste til TBL). Dette haster.
o Celine Herud ønsker sponsing av toppsatsning. Jollegruppa og sportskomiteen må ta
stilling til hvordan foreningens toppseilere best kan støttes.
o 12-13.september; Klubbmesterskap.
 T&H; Hard Days Night fra fredag, baneseilaser lørdag (med deltakelse av
Jolleseilerne i Kjølbåtene) og fest lørdag kveld.
T&H
o Pinsesamlingen på Havna Hotell på Tjøme i pinsen ble veldig bra.
o Fin ny bane (start/målgang) på Navigare, men labert, oppmøte. 2-3 deltagende båter
Joller
o Ikke tilstede.
Huset

•

•

Bra utleie virksomhet. Vil vurdere å bytte container type for å unngå at søppel blir hensatt
utenfor containeren.
Havna
Det er kommet ønske fra en nabo, Horn blokka, om at et tre i nord kuttes ned til 3 meters høyde.
Likeledes ønsker en nabo i syd å fjerne trærne i tomtegrensen i syd. Dette vurderes opp mot
godkjent Utomhusplan. Glenn og MJ
Kite gruppen
o Ikke tilstede.

Reminder - Møtekalender 2014
• Hovedstyremøter mandager, starter kl 1900: 18.august, 22.sept (start kl 1800 med presentasjon
fra org. Komiteen), 27.okt, 1.des med julebord med Rådet.
• Sende ut referatet en uke før kommende møter for å øke sannsynligheten for at ulike oppgaver
ferdigstilles

23.6.14 HBP

