REFERAT FRA MEDLEMSMØTE PÅ SJØTUN
TORSDAG 14/11 Kl.1800.
Oppmøte: 27 medlemmer. Fra styret møtte: Jan Steffensen, Arne Andersen, Ivar Utbjør, Per Gunnar
Torgersen.
ORIENTERING OM DRIFTA.
Arne orienterte om drifta og følgende saker ble tatt opp.
1. DUGNAD: Styret har ennå ikke fått tak i dugnadsleder. Beskjed til medlemmene når dugnad
skal utføres, særlig til nye medlemmer. - Rydding etter dugnad. – Dugnadstimer etter behov.
VEDTAK: Styret legger fra et forslag til årsmøtet.
2. KORTIDSLEIE: Korte ned på korttidsleie-plasser, øke leia før korttids-leie. VEDTAK: Styre lager
et forslag og legger dette fram før årsmøte.
3. C-BRYGGA: Vil blir byttet ut i løpet av våren 2020
4. SLIPPEN: Korttidsoppsett /langtidsoppsett, hva er forskjell og hva er prisen? VEDTAK: Styret
legger et forslag frem til årsmøtet.
Det blir satt ned en gruppe som skal jobbe for å få de nye skinnene på plass.
5. DRIVSTOFFANLEGGET: Det er skiftet ut diesel- og bensinpumpene, så nå kan man bruke kort
ved betaling. Bensinpumpa var ikke ferdig for å bruk av kort ennå, men det jobbes med det.
6. VANNSCOOTERE: Enighet om at vi plasserer disse på nordenden av A-brygga, dette for å få
ungdommer som medlemmer. Styret jobber videre med dette.
7. SPILLTANK: Det er enighet om at hver enkelt tar ansvar for å levere spillolja si på Reno-vest.
8. KAMERA PÅ SJØTUN: Bjørn informerte angående kameraer som er satt opp. Kameraet som
ligger ute på våre hjemmesider på Facebook virker ikke. Dette kameraet tar bilder vest, sør
og østover av båtene. Det ble satt ned en gruppe på 3 personer som skulle fikse det.
9. CAMPINGEN: Omsetningen på campingen er på ca. 160.000.10. SJØTUN: Styret for utleie av lokalet på Sjøtun ønsker tilbakemelding ang utleie. Hvordan øke
utleien? Forslag om Temakvelder for medlemmene. Styret ba om initiativ fra medlemmene.
Styret skal diskutere dette på neste styremøte og komme med forslag til årsmøtet.
Møtet avsluttet kl. 19.40.
Ref. Per G. Torgersen

