
Referat bestyrelses møde Faaborg Sejlklub  
   d.  11-03 2019 Kl. 19.00 i Sejlklubben 

  

Nyt fra Formanden   
1.a Konstituering af bestyrelsen.   
Sune Hinz bliver ny næstformand resten af bestyrelsesposterne forsætter uændret  
1.b Fordeling af opgaver i bestyrelsen  

 Udsendelse af nyhedsbreve.  
Udsendelse af nyhedsmail er bestyrelsens samlede ansvar og udkommer minimum 
4 gange årligt. Hvert udvalgsmedlem har indhold med til næste bestyrelsesmøde  

 Sørge for at der bliver bestilt øl - vand og andre dagligdags ting.  
Sune overtager indkøb af øl og vand  

 General udsendelse af mails til medlemmerne.  
Hver udvalgsformand udsender selv mail via forening let  

 Ansvar for klubbens forsikringer  
Gudrun overtager forsikringsansvaret  

1.c Nyt klubhus hvordan kommer vi videre  
Der nedsættes et udvalg som arbejder videre med mulighederne for nyt klubhus  
1.d Køkken Ny ovn, køleskab og fryseskab  
Der indhentes 3 tilbud på ny ovn, køleskab og fryser  
  

Hjemmeside og Sejlerskole Sune orienterer  
2.a Status på Sejlerskolen  
Arbejdet med hold og instruktører er i gang, mulighed for at tage speedbåds kørekort 
overvejes. Er du interesseret i at deltage kan du tage fat i Sune  
2.b Hjemmeside  
Der arbejdes på at forenkle hjemmesiden  
  
  

Hus, bro og plads orienterer  
3.a Nils orienterer om div.  
Grejskur ved slæbested er under opbygning og forventes klar til sæsonstart  
Turbøjer er klargjort til at kommer i vandet  
Vandslanger ved broen bliver taget ind 23/3    
  
                                        

Kapsejlads Søren orienterer  
4.a Søren orienterer om div.  
4.b Tuco cup 2019  
  
  

Aktivitetsudvalg Marianne orienterer  
5.a Marianne orienterer om div.  
5.b Folkebåds DM  
Der arbejdes på at nedsætte land crew til at varetage opgaverne på land  
5.c E jolle EM  
5.d Stander hejsning  
Standerhejsning afholdes 28/4 kl. 15  
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Økonomi Gudrun.     
6.a Status på økonomien.  
6.b Debitor liste  
Gudrun tager fat i forening let og den lille revisor og har udkast med til næste møde  
  
  
  

Ungdom Marianne orienterer  
7.a Marianne orienterer.  

 Der er afholdt træner møde, der starter 3 nye trænere op  
 Der afholdes træningslejr 23-24/3 med 26 sejlere, samtidigt med er der planlagt 
klargøringsweekend   

  
  
8. Eventuelt  
  
Næste møde 8-4  
 


