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Nyt fra Formanden 
1.a Muligt EM E-jolle 2019

Vi arbejder videre med at afholde EM for E-joller
i starten af juli 2019. Stævnet kommer til at strække sig

  over ca. 10 dage. Jacob, Marianne og Gudrun er tovholdere 
i planlægningen.
Vi søger bi.a. kommunal støtte til afholdelse.
Vi er opmærksomme på at vi også muligvis skal afholde DM for
Folkebåde i slutningen af juni samme år. 

1.b Tilbygning klubhus
Intet nyt. Jacob vil afholde et møde med arkitekten.

Hjemmeside og Sejlerskole Sune orienterer
2.a Hjemmeside.

Intet nyt

2.b Status på Sejlerskolen 
Der er nu instruktører og elever  til 3 skole både.
Opstart første uge i maj.
Vi planlægger afholdelse af VHF kursus i sejlklub regi.
kurset bliver opslået på hjemmesiden når det er aktuelt.

2.c Orientering om sejlsports liga /CB66
Sune orienterer nærmere på næste bestyrelsesmøde.

2.d Indberetning af medlemslister til DS
Sune undersøger om vi fortsat skal indberette medlemslister.

Hus, bro og plads orienterer
3.a Nils orienterer om div.

Der er 7 rokeringer af bropladser. Disse er synlige
på “ Broplanen “
torsdag 17/5 er der store maledag i sejlklubben.
Alle medlemmer opfordres  hermed til at deltage.
Niels udarbejder et opslag omhandlende brugen 
af den nye mastekran.

3.b Endelig fordeling af Jørgens opgaver
60 +  afdelingen sørger for hver mandag ,
fra 1 maj til 1 oktober 

                                      
Kapsejlads Søren orienterer
4.a  Søren orienterer om div.

Der er tilmeldt p.t 10 både til onsdagssejlads
Der er skippermøde 25/4 kl 19.00



 Referat fra Bestyrelses møde Faaborg Sejlklub 
   d.  09-04 2018 Kl. 19.00 i Sejlklubben

Der er skippermøde for tirsdagssejladser (pigesejladser)
på tirsdag d. 17/4

4.b Onsdags kapsejlads. Datoer og eventuelt andet nyt.
Vi mangler et dommerskur under afholdelse af kapsejladserne.
Er der evt. nogen der har en gammel campingvogn eller 
lignende, som sejlklubben kan låne???

4.c Tuco Cup dato.
Tuco Cup afholdes  18. August.

Aktivitetsudvalg Marianne orienterer

5.                  Stander hejsning søndag 22/4 kl 15.00

Fælles sommertur 11 -12 august

foredrag fredag d. 18/4.  56 voksne og 7 børn tilmeldt

Økonomi. Gudrun orienterer

6.a Status på økonomien.
Den økonomiske det af driftbudgettet forløber planmæssigt

6.b Tøj
Tøj med sejlklubbens logo, kan bestilles og betales og 
afhentes hos Intersport i Faaborg

6.c Person data 
Gudrun arbejder videre med implementering af den nye persondatalov

6.d Debitor liste
Gudrun og Jacob gennemgår debitorlisten.

Ungdom Marianne orienterer

7.a Marianne orienterer.
Teori for C sejlere er startet op

lørdag 5/5 afholdes åben Hus for sejlklubben,
hvor alle har mulighed for at prøve at komme på vandet
i en sejlbåd
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8. Eventuelt
Stor tak til alle de medlemmer der gav en aktiv hånd på de
sidste 2 arbejdsweekender.

60+ har tilbudt at sejle med gymnasieelever en mandag 
i forsommer, og en mandag i eftersommeren.

Assens sejlklub har lånt vores klubhus pinse lørdag/søndag

Stævne for “Dragon Force 65” modelbåde den 21/4.
Der er 10 til 15 aktive sejlere.

Næste møde 14-5


