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Nyt fra Formanden  
1.a Gennemgang af nye medlemmer  
 Der er pr 1/1 -18 en tilgang på 40 medlemmer i forhold til 1/1 – 17 
  
1.b Har bestyrelsen nogle forslag til general forsamlingen. 
 Pt ingen forslag til generalforsamlingen 
 
1.c Tilpasning/facaderenovering 

Sune udarbejder oplæg, som fremlægges bestyrelsen inden afholdelse af  
arbejdsweekender 

  
1.d Datoer for B møder i 2018 
 29/1 og 26/2 samt 12/3. Herefter 2 mandag hver måned 
1.e Torske spisning  
 23/2 
1.f  Arbejdsweekender.Hvem er tovholder her.  

Der arbejdes på fælles arbejds weekend på tværs af klubben 10-11 marts og 17-18 
marts, weekenderne planlægges ved næste møde. Jacob og Sune planlægger 

    

Hjemmeside og Sejlerskole Sune orienterer    
2.a Hjemmeside. 
 Sune og Jacob planlægger overdragelse til Mads H. 
 
2.b Status på Sejlerskolen Hvordan får vi flere instruktører. 

Sune arbejder på sagen, og prøver at finde nye instruktører. Bestyrelsen har drøftet 
muligheden for at ansætte betalte instruktører. Sune og Jacob laver oplæg til næste 
bestyrelsesmøde 
  

2.c er alle opkrævninger sendt ud. 
 Ja. 
 
2.d Orientering om sejlsports liga /CB66 
 Der var møde i Sejlsportsligaen i december 

Her blev sæsonens sejladser evalueret. 
Sæsonen 18 er endnu ikke færdigplanlagt 

 Jacob og Sune tar punktet op igen på næste bestyrelsesmøde 
 

Hus, bro og plads orienterer 
3.a Nils orienterer om div. 
 Der ondkøbes en trimmer til at holde det grønne på grunden. 
  
  
3.b Pæle ved broen. 
 Niels indhenter tilbud på 24 nye pæle til broen. 
  
                                       

Kapsejlads Søren orienterer 

4.a  Søren orientere om div. 
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4.b  Hvad er status på dette.Forsikringsskade CB66 efter den væltede på land 
CB 66 éren skal laves via forsikringen. Sejlads og vedligeholdes vendes på julemødet med 
sejlsportsligaen. 
 

Aktivitetsudvalg Solveig orienterer  
5.a Solveig orienterer  - har meldt afbud til mødet 
 
5.b Hvordan løser vi rengøring i klubben JF orientere 
 Der er indgået aftale med Faaborg rengøring 
5.c Hvordan fordeler vi de andre opgaver Jørgen har passet. 
 

Økonomi Gudrun.   JF orienterer 
6.a Status på økonomien. ( Gudrun meldt afbud til mødet) 
 Er endnu ikke færdigberegnet 
6.d Tøj 
6.e Budget 2018/regnskab  
 

Ungdom Marianne orienterer 
7.a Marianne orienterer. 

7.b. Årlig gennemgang af klubbens sikkerheds foreskrifter. Marianne fremlægger 
sikkerheds foreskrifter for ungdoms afdelingen 
7.c Færdiggørelse af jolleskuret 
      Ophaler-anordning til følgebåde 
                                       
 
8. Eventuelt 
 Bjørnø-Lyø. Planlægningen lægges over til aktivitetsudvalget. 
 
 
Næste møde  
  


