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Nyt fra Formanden  
1.a Årshjul for Sejlklubben 
  opkrævninger på vinteropbevaring og optagning sendes til Lille Revisor 
   
1.b Ny mastekran 

Projektering er påbegyndt. Der etableres en 30/40 ton svingkran i 2020 og 
en 2 ton mastekran i 2019. Vores medlemmer af brugerudvalget forsøger at 
påvirke udformningen af projektetet i videst muligt omfang. 
 

1.c Klubbens forsikringer 
Alle forsikringer er gennemgået i alle klubbens afdelinger, bestyrelses 
ansvarsforsikringen lægger i DIF igennem Dansk Sejlunion. 

   
   
1.d Slagteri grunden. 

FSK er medlem af en nystiftet forening ”Vores Havn” bestående af ejere og 
lejere på Faaborg Havns område. Formålet er at opstille alternative forslag til 
anvendelse af Slagterigrunden, samt at brugerne af havnen står samlet om 
ønsker. 
 

1.e Sejlklubdeltagelse i klubkonference  
  Bestyrelsen overvejer vores deltagelse, d. 17/18 november 
 
 
Hjemmeside og Sejlerskole Sune orienterer 
2.a Hjemmeside. 

Inden næster møde har Sune holdt møde med Mads Holdgaard vedrørende 
overtagelse af drift af hjemmeside 
 
 

2.b Status på Sejlerskolen 
  6 elever går til prøve torsdag 12/10 
  Intromøde 31/10 kl 18.00 vedrørende Yachtskipper 3 
  Sejlklubben lægger lokaler til og Træskibsforeningen lægger underviser til 
 
 
 
Hus, bro og plads orienterer 
3.a Nils orienterer om div. 

Bestyrelsen arbejder med en beslutning omkring antal af, og længder af 
master i klubbens masteskur. Bestyrelsen afventer beslutningen til alle 
master er i masteskuret ultimo efteråret, så vi kan vurdere behovet. 
 
Der er knækket 2 pæle. Disse reetableres af Hus bro og plads udvalget 
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Jørgen ophører med rengøring pr. 1/1 2018. Vi udlodder rengøringen til 
eksernt rengøringsfirma, og prøver at finde interesserede medlemmer til at 
overtage de øvrige funktioner Jørgen har udfyldt. 

   
 
                                          
 
Kapsejlads Søren orienterer 
4.a  Søren orienterer om div. 

Aftenkapsejladser er afsluttet. Der deltog ca. 28 både. Præmier udleveres til 
afriggerfest 

 
 
 
Aktivitetsudvalg Solveig orienterer 
5.a Solveig orienterer 
  Alt er klart til Afriggerfest. Maden kommer fra vores eget køkken. 
 
5.b Hvordan løser vi rengøring i klubben 
  Er behandlet under Hus Bro og Plads 
 
 
Økonomi Gudrun orienterer 
6.a Status på økonomien. 
  Økonomien er Ok. Vi har en pæn likvid beholdning. 
6.b Status på vores bank 
6.c Opkrævninger 
  Der udsendes rykkerskrivelser til restancer. Der er ca. 60.000 kr i restancer 
 
 
Ungdom Marianne orienterer 
7.a Marianne orienterer. 
  Marianne er fraværende til mødet 
 
  Der afholdes svømning i Faaborg Svømmehal 6 gange i vinterhalvåret. 

Alle klubbens medlemmer er velkomne til at deltage. Se nærmere på opslag 
på hjemmesiden. 

 
                                    
8. Eventuelt 

Gudrun og Solveig har gennemgået kataloget med tøj med logo fra Faaborg 
Sejlklub. De fremlægger på hjemmesiden et bredt udvalg af tøj, som 
klubbens medlemmer kan købe. 

 
Næste møde 13-11 


