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Tilstedeværende: Jakob, Søren, Solveig, Nils, Marianne og Sune 
 
Fraværende: Gudrun og Carsten 
 

Nyt fra Formanden  
1.a Jolle skur 
Der arbejdes videre på vores nye jolle skur, det forventes at forældre i ungdomsafdelingen 
arbejder på træningsaftner. Holdere til redningsveste og maling af gulv forventes afsluttet i 
påsken. 
Ungdomsafdelingen har søgt Faaborg-Midtfyn Kommunen om 130.000kr til et trænings 
stativ til opførsel på klubbens plads, Kommunen har bevilget 65.000kr. Arbejdet med 
fondansøgninger forsættes, og vi forventer at få det fulde beløb hjem.    
  
1.b OK EM 
Stævnet har i den forløbne uge været i pressen, Fyens Stiftidende, uge avisen og flere 
bådmagasiner har bragt artikler om stævnet. Bo Petersen og Jakob Frost er blevet 
interviewet til TV af nogle unge journalist studerende der laver et TV indslag, som vi 
forventer vist på landsdækkende TV.   
 
1.c Årshjul for Sejlklubben 
Der indhentes børneattester i ungdomsudvalget 
Indbydelse til sejlerskole køre på TV skærm i Brugsen 
Vi tager kontakt til nye medlemmer, der er kommet hen over vinteren 
 
 

Hjemmeside og Sejlerskole Sune orienterer 
2.a Hjemmeside. Hvordan fordeler vi opgaverne omkring hjemmesiden. 
Ungdomsudvalg: Marianne Bløcher 
Aktivitetsudvalg: Else Madsen og Solveig Rasmussen 
Kapsejladsudvalg: Søren Nielsen 
Sejlerskole udvalg: Sune Hinz 
Hus, bro og plads: Nils Norman 
60+ udvalg: vender tilbage  
 
2.b Status på Sejlerskolen 
Der er pt. 5 tilmeldte elever og vi har 2 instruktører, er der nogle der kender til nye elever 
eller instruktører høre vi gerne om det.  
 
 

Hus, bro og plads orienterer 
3.a Nils orientere om div. 
Nils indhenter tilbud omkring solceller til varmt vand, udbygning af masteskur ind i 
værksted påbegyndes snarest. 
 
3.b Nyt låse system 
Der installeres nye låse op til standerhejsning 
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Kapsejlads Søren orienterer 

4.a Søren orientere om div. 
 
4.b Status på onsdags sejlads. 
Der er gang i opdatering af banekort osv. tilmelding til onsdagskap. er åben 
 

Aktivitetsudvalg Solveig orienterer 

5.a Solveig orienterer 
 
5.b Standerhejsning 
Udlevering af nøgler sker fra kl. 13.00 til 14.30 inden standerhejsning. 
 
 

Økonomi Gudrun orienterer 
6.a Status på økonomien. 
 
 

Ungdom Marianne orienterer 
7.a Marianne orienterer. 
Intro teori forløb afholdes 3 gange i april, første gang er tirsdag 4/4, herefter torsdag 20. & 
27/4 
                                    
8. Eventuelt 
Jakob Frost undersøger mulighederne for en infoskærm, der kan hænges op i vinduet i 
bureauet  
 
Henvendelse omkring klubudvikling fra et af klubbens medlemmer er blevet gennemgået 
og drøftet, formanden har svaret tilbage på bestyrelsens vegne. 
 
Næste møde 
8/2 2017 


