Stavanger Seilforening
Referat fra styremøte 20.10.2020
Skipperstuen kl 19- 21
Til stede: Leif C. Middelthon, Marit Hagland, Ann-Kristin Hansen, Gro Kleiberg, Lars
Ole Gudevang
Til stede ifm. sak 41: Morten Sola, Jon Brakstad + styremedlemmer og DL Forfall:
Finn Eide, Ivar Halvorsen
Følgende saker ble behandlet:
Sak 41/20 Presentasjon av langtidsplan Langøy
Morten Sola og Jon Brakstad presenterte Langøykomiteen m/ arkitekt Lars Nielsen
sitt forslag til langtidsplan for Langøy. Planen er en 30 års plan og omfatter
omfattende utbygging og opprustning. Kort oppsummert fra planen:
Umiddelbare tiltak(første byggetrinn)
● Drenering rundt hytten
● Drenering av området SØ for hytten og tilbakestille til eng slik at den kan brukes til
teltplass
Langsiktige tiltak
● Flere flytebrygger
● Jollehavn med naust og rampe
● Badstu
● “Spikertelt”/ microhytter
● “Dormatorie”
● Utekjøkken
● Tilbakeføre loggiaen
● Energisentral(batterier) med vind og solceller

Komiteen mener at de umiddelbare tiltakene bør være første byggetrinn. Foreløpig
innhentede priser forteller at det bør settes av ca 500.000,- til første trinn.
Morten og Jon rapporterer også fra møtet med kommunen der
langtidsplanen ble presentert 08.10.20. Kommunen stilte med 7
personer og var totalt sett positive. De pekte dog på en del utfordringer, men disse
så kommunen løsninger på. En kommentar som gikk igjen var tilgangen til øyen for
allmennheten.
Vedtak:
Styret takket for arbeidet komiteen og arkitekt Lars Nielsen har lagt ned og uttrykte
sin begeistring for den ambisiøse planen. Styret tok presentasjonene til etterretning.

Sak 42/20 Diskusjon av langtidsplan Langøy
Styret uttrykte igjen sin begeistring for den ambisiøse planen men diskuterte
utfordringene vedrørende det økonomiske. Styret påpekte at Langøy må kunne ha
tilsvarende inntekter som utgifter for at planen skulle kunne realiseres. Videre ble det
diskutert utfordringer rundt kommunale vilkår for å støtte planene. Styret påpekte
også at planen vil endre øyens karakter, fra en øy med lite annet en natur til en øy
med relativt store inngrep. Før foreningen evt. vedtar en slik plan må foreningen
være sikker på at tiltakene er noe medlemmene ønsker.
Vedtak:
Styret vil fremlegge langtidsplanen for årsmøtet. Realisering av prosjektet vil kreve
en ekstern kommersiell samarbeidspartner. Morten Sola får mandat til å undersøke
potensielle samarbeidspartnere.
Styret vil se på behov og eventuelt muligheten for å realisere første byggetrinn i
budsjettforslag for 2021.

Sak 43/20 Godkjenning av referat fra styremøte 15.09.2020
Referat er sendt ut til styremedlemmer ifm. innkalling og ble presentert.
Vedtak:
Referatet ble godkjent.

Sak 44/20 Rapport fra driften med regnskap pr. 31.09.2020

● Regnskap pr. 31.08.2020 ble presentert og det ble påpekt at det vil komme
betydelig inntekter ila. høsten fra vinteropplag og strøm
● Strøm landkabel har blitt festet til fjell med bolter og betong slik at den ikke blir
slitt av bevegelse fra sjø. Jobben ble utført på dugnad av Langøykomite og
DL.
● Beredskapsdag i jollehavnen. Viser til rapport fra dagen på
stavangerseilforening.no
● Leietager i Skipperstuen har sagt opp og vil være ute innen 01.12.2020
● VippsGo avvikles 01.12.20. VippsGo er SS sin meny i Vipps der vi selger
medlems nøkkel, gjesteopphold, opphold på Langøy osv.
Medlemmer virker godt fornøyd med VippsGo/ nettbetaling. DL jobber med å finne et
tilsvarende alternativ.
Vedtak:
Styret tok regnskap og rapport til etterretning. De rettet en takk til de som stilte til
dugnad ifm. beredskapsdag og ifm. arbeid på Langøy.
Sak 45/20 Forberedelse til møte ang. handlingsplan 14.11.2020
Styret vil ha et møte der kun 10 års handlingsplan vil være agenda. Styreleder og DL
vil jobbe videre med utkastet som har blitt presentert på tidligere styremøter som
danne grunnlag for møtet 14.11

Sak 45/20 Forberedelse til møte ang. handlingsplan 14.11.2020
Møtes avholdes i Skipperstuen kl 10- 15.
Lunsj vil blir servert.

Sak 46/20 Forberedelser til neste styremøte dato/år
Neste styremøte 8. desember, styremøte kl 18-20 og julemat/ tapas 20-22.
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