
Referat af bestyrelsesmøde Faaborg Sejlklub  
   d. 09-01 2017 Kl. 19.00 i Sejlklubben 

 
 
Tilstede: Nils, Solveig, Sune, Gudrun, Carsten, Jakob, Lene 
Afbud: Søren 
 

Nyt fra Formanden  
1.a Jolle skur 
Det ser fint ud. Arbejdsweekend d.28-29.jan med indretning af jolleskur. Det skal 
beklædes indvendig inden. 
1.b OK EM 
Møde i denne måned med Kommunen, Sport Event Fyn og Sport Event Danmark. 
Kommunen har givet tilsagn om økonomisk støtte. Der kommer hjemmeside i denne 
måned. 
1.c nyheds mail 
Første nyhedsmail sendes ud sammen med indkaldelse til generalforsamling. 
Carsten kommer med indslag vedr. 60+, Nils kommer med indslag vedr. Hus, Bro og 
plads, Der kommer indslag fra ungdomsafdelingen inkl. OK EM. Jakob skal have 
indslagene senest om 14 dage. 
1.d Generalforsamling 
Carsten og Jakob sørger for at have budget og regnskab klar til vores næste møde d.30/1. 
Jakob sørger for indkaldelse til generalforsamlingen. 
1.e Forsikring 
Vi har fået stjålet en påhængsmotor. Vores forsikring bliver ændret til, at alle vores både er 
på samme forsikring. Jakob checker og opdaterer vores forsikring på klubhuset og det nye 
jolleskur inkl. løsøre. 
 

Hjemmeside Sune orienterer 
2.a Hjemmeside. 
Vi opfordrer kapsejladsudvalget til at komme med en løsning til resultathåndteringen. 
 

Hus, bro og plads orienterer 
3.a Nils orientere om div. 
Søsætning d.15/4, Optagning d.14/10 
Store maledag d.30/9 
3.b Nyt låse system 
Tilbud indhentes på hhv. elektronisk system (brik) og nøgle system 
                                      

Kapsejlads Søren orienterer  

4.a Søren orienterer om div. 
Intet nyt 
 

Sejlerskole Lene orienterer 
5.a Lene orienterer 
Intet nyt  
 

Aktivitetsudvalg Solveig orienterer 

6.a Solveig orienterer 
Der kommer brochurer i klubhuset på Projekt Havgassen. 
Foredrag af Lars Simonsen vedr. familieekspedition i kajak d.29/3 kl.18.20 til 22.00. Der 
kommer nærmere på hjemmesiden.  
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Økonomi Carsten orienterer 
7.a Status på økonomien. 
OK 
Vi mangler regnskab fra revisoren. 
7.b +60 :-) 
Ca.25 deltog d.09.01 i foredrag om Caribientur v/Carsten Lauritzen 
7.c Har vi styr på opkrævninger. 
Ja 
7.d Budget 
Carsten og Jakob laver budget 
7.e Indberetninger til kommunen 
Carsten og Jakob sørger for det. 
 
En bon skal klippes på et A4-ark med angivelse af, hvad pengene er blevet brugt til, så 
Carsten ikke skal gætte sig til det. 
 
 

Ungdom Gudrun orienterer 
8.a Gudrun orienterer. 
Fem fra ungdomsafdelingen har været på instruktør-kursus 
Arbejdsweekend på jollerne er planlagt 
Arbejdsweekend på jolleskur er planlagt 
I marts er der afsat to weekender til klargøring af joller 
Der har været udflugt til Kerteminde vedr. indretning af skur. 
Fire E-joller er indkøbt i privat regi. 
Se i øvrigt hjemmesiden under ungdomsafdelingen. 
                                    
9. Eventuelt 
Vi kigger på Bro-reglement på næste møde. 
 
 
Næste møde d.30-1 

 
Referent Lene Dolriis d.09.01.17 


