
Brevik og Omegn Sjømandsforening 
Protokoll Medlemsmøte 

 

 

Dato: 22.09.2020 

Møtet startet kl 19:00 

 

Til Stede: 22 

    

 

1 Protokoll. 

2 Brev inn / ut. 

3 Korona. 

4 Båtfører. 

5 Krigsseiler. 

6 Utleie. 

7 Jubilanter. 

8 Kalender 

9 Eventuelt 

 

1.  Protokoll: 

 

 Protokoll fra 25.08.2020   

Godkjent. 

 

 På grunn av korona ble protokollen tatt til etterretning,  

ikke underskrevet. 

 

       2. Brev inn /ut. 

 

   Ingen brever. Inn – Ut. 

 

  3.  Korona. 
    

   Ingen forandringer i vårt distrikt. 
   Så lenge det holdere seg på dette nivået går det bra, men det kan forandres. 

 

 

4.      Båtfører. 

 

Dette kvartalet ser ut til å bli det beste noensinne. 

Vi har fått kr. 8000,- fra Stathelle båtforening til båtfører prøven. 

 

 

 



5.     Krigsseiler. 

 

Da leder for Sjøhisttorie ikke var til stede, blir denne posten utsatt 

til neste gang. 

 

6.     Utleie. 

 

Ingen utleie inntil videre. 

Siste på lista er 03.09.2020 

 

Guttas Bacalao er avlyst. 

Julemiddag m / damene er også avlyst. 

 

7.     Jubilanter. 

 

Torfinn Gulseth fylte 70 år. 11.09.2020  

Kåre Gulløy overrekker gaven fra foreningen. 

 

Bjørn E. Løvik fyller 70 år 30.09.2020 

Anton Smith overrekker gaven fra foreningen. 

 

8.     Kalender. 

 

Kalender er korrigert for avlysninger. 

 

 

9.     Eventuelt. 

 

• Jarle Antonsen opplyste om at Leif Sørdal er død. 

Begraves 25.09.2020 kl. 13:00 Brevik kirke. 

Flagg kom. Stiller for å hedre han fra foreningen. 

 

• Åpent hus og sangkoret starter ikke opp i år. 

 

• Under dugnaden ble det ryddet en hel del på øvre platå. 

 

Det står noe igjen.  

Gjerdet har falt ned og må settes opp igjen. 

Det er lek age mellom mur og asfalt østveggen, 

Det renner vann inn i kjelleren. Dette må utbedres. 

 

• Finn Antonsen har hørt at Langesund Sjømandsforening  

Har fått stønad for tap av inntekter grunnet avlyste 

arrangementer. Anton Smith sjekker dette og legger det frem 

for styret. 



• Anders Hyvik opplyste om at det ble laget Bacalao til 

Dugnaden, det overskytende ble solgt til medlemmene for 

kr. 100,- for 1. L Dette tjente vi ikke noe på. 

Han spurte forsamlingen om de var villige til å betale kr. 200 

pr. L om vi lager en ny porsjon. 

Hyvik tar seg av organiseringen av dette. 

Etter noe diskusjon ble det enstemmig godkjent. 

 

   

 

 

Møte hevet kl. 20:00 

 

 

Sekretær 

Anton Smith 

 

 

 


