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Referat  

Møtested: Skipperstuen 

Møtedato/ -tid: Tirsdag 10.mai kl 19.00- 21.00 

Tilstede:  

 

 

Forfall:  

Rolf Johansen, Rune Kartveit, Carsten Bowitz,  Gro Kleiberg, Vidar 

Løining, Leif Middelthon, Sonja Johannessen og varamedlem Randi Stray 

 

Harald Grøsfjeld 

  
 

   

    

 

Sak 38/16 Referat fra styremøte 12.04.2016 

Vedtak: 

Referatet godkjennes 

Oppfølgingspunkter: 

- Sak 32/16.  Daglig leder innhenter pris for strøm på Langøy 

- Sak 33/16.  Møte arbeidsgruppe kran 19.05 kl 19:00.  RJ sender epost 

- Sak 35/16.  Logo / foreningsstandard.  Randi ser på - og gir sine refleksjoner 

på neste møte 

- Sak 37 16   Møte havnevesenet.  RJ lager utkast til brev.  DL følger opp og 

finner tidspunkt for møte 

- Sak 34/16.  Oppfølging av årsmøtesak ang Express-seilerne.  RJ sender epost 

til Øyvind Henriksen med forslag til møte 

Sak 39/16 Statusorientering drift: 

Økonomi: regnskap april gjennomgått.  

Administrasjon:  

Mcash som betaling for Langøyopphold er nå iverksatt, kommer også som 

betaling i kiosk på Sølyst under arrangement og som betaling for gjesteopphold i 

havnen på Sølyst. 

Kort informasjon fra komiteene 

Regatta:  

Regler for bruk av Dolly og VSR må iverksettes og opprettholdes.  

Askeladdene må settes på vannet.  

GS må låne materiell og Dolly til NM Melges. 

KM Express arrangeres av SS lørdag 11.juni. Rune har kontroll  

T&O:  

32 påmeldt Superseil og treningsprogram for våren 2016.  

Flotte resultater på SS seilere fra første NC i Asker. 

Regis (fra GS) og Leif har avtalt betaling kr 50000 for vår og høst for SS sin 

rolle i starten av Expressene på onsdagsseilasene. Nytt styre i GS prøver seg med 

utfordrer avtale. Vi fastholder opprinnelig avtale. 

For få påmeldte til kvalifikasjonsseilaser til seilsportliga for avholdelse av disse. 

Arrangement derfor avlyst. T&O vil besørge foreningens representasjon i årets 

ligaseilaser slik vi er forpliktet til.  

For lav interesse for tilbudt og annonsert program for sportsbåttrening med 

Hovedtrener.  Programmet avlyst 

Luka har kapasitet mandagskvelder og kan tilby trening til private. Bestilling via 

driftssjef. 
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Turseiling: Plan vår 2016/17 klar og lagt på hjemmesiden. Åpningsfest på 

Langøy 4. juni. 

Havn: Dugnad 2 kvelder, mye godt arbeid utført. Medlemsverksted ryddet og 

tømt. Gl trevirke rundt på området samlet i egen container og avlevert. I 

skråning bak verksted kuttet ugress og sprøytet med roundup.    

Langøy: Status fjerning felte trær: kubber blir lødd i groper og dekt med 

veksttorv og jord. Ellers alt for mye tømmer å fjerne fra øyen. Trevirke til 

landgang, rekkverk blir levert Reilstad kai til dugnaden 7.mai 

Vedtak: 

Orientering tas til etterretning 

Sak 40/16 Eventuelt 

Kjøring på havneområdet når innkjørselen er sperret. 

Krangjengen opplever fortsatt at medlemmer kjører inn på området når det pågår 

løfting av båter og flytting av båt på området.  Det er spesielt rapportert om en 

hendelse der et medlem åpnet sperringen og kjørt inn på området. Videre holder 

han høy hastighet med bilen inne på området. 

Styret diskuterte både den spesifikke hendelsen og generelle forhold rundt 

avsperring og innkjøring og fattet følgende vedtak: 

1. Styreleder gir vedkommende medlem en advarsel for å ha kjørt inn på 

området når det var stengt. 

2. Det sendes ut en melding til alle medlemmer om at brudd på 

innkjøringsforbudet under løfting og båt-transport er forbudt av 

sikkerhetsmessige årsaker og at brudd på denne bestemmelse vil kunne 

medføre eksklusjon fra foreningen. 

3. Arbeidet i arbeidsgruppe kran bør ferdigstilles og anbefalinger 

oversendes til styret for beslutning og iverksettelse 

4. Daglig leder ordner med bedre skilting av innkjøringsforbudet (henges på 

når det er sperret for innkjøring) og skilting på kranen at det er forbudt å 

gå under hengende last 

Havneregler: Gjennomgang av eksisterende havneregler og evt nødvendig 

endringer er en aksjon for høst 2016 

Skilt i havnen og området: Skilt plan lages og iverksettes høst 2016 
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