STYREMØTE FMF 29.08.17
Tilstede : Gunnar K, Gunnar F, Dag, Henning, Carl Bernard, Edvard, Oskar, Jens, og
Alf Erik
Før styremøtet hadde vi evaluering av ”Paradis Live ”med utebransjen, vakter og Fil.
Tilbakemeldinger er notert ned og vil bli tatt med til vurdering dersom det blir ”Paradis
Live” i 2018.
Agenda:
Resultat Paradis Live 2017 v/ Alf Erik
FMF regnskap så langt i 2017 v/ Alf Erik
Styrets innstiling til Paradis Live 2018.
Status slipp v/Edvard
Planlegging av ekstraordinær generalforsamling i sept / oktober.
Status med tidsplan for utbygging av klubbhus v/Dag
Planlegging av årets skalldyrbord.
Alf Erik presenterte resultatet etter Paradis Live. Vi sitter igjen med i underkant av
200000 kr. noe som er veldig bra.
Alf Erik presenterte regnskapet så langt i 2017.
FMF har god økonomi
Det ble besluttet at styret vil anbefale å gå for ”Paradis Live” i 2018.
Vi hadde en konstruktiv diskusjon om hva vi må gjøre slik at ikke alt faller på få
personer. Det er ønske om flere dugnadsarbeidere til bæring og opprigging, samt flere
til rydding etter konserten . Vi må få flere frivillige i FMF til dugnads arbeid i forbindelse
ved arrangementet.
Edvard hadde status på slipp og vi har passert 50 båter til nå så det er bra. Resultatet
med båter på slippen var 50 i 2016.
Vi må få montert strøm og fjernkontroll i løpet av høsten.
Det må også ses på om vi skal ha nye skinner på budsjettet for 2018.
Det ble besluttet at ekstraordinær generalforsamling blir lørdag blir 30.09.17 kl 1700.
Dag presenterte planene for utbyggingen.
Vi stopper med utleie i midten av september. Bjørn Faye lager ferdig byggetegningene,
og sender ut til byggevarefirma og bygg mestere.
Bygg firma skal ta alt utvendig arbeid slik at huset blir tett.
FMF skal ta seg av dugnad med rivning, bæring og rydding
Videre er planen at vi støper fundament, legger takstein, kledning og tar innvendig
arbeid på dugnad.
Årets skalldyrbord blir 04.11.17
Referent
Gunnar Ludviksen

