
Referat fra bestyrelses møde Faaborg Sejlklub  
   d. 11-09 2017 Kl. 19.00 i Sejlklubben 

 
 
 
Nyt fra Formanden  
1.a Årshjul for Sejlklubben 
   Kasseren og formanden gennemgår rykkere til næste møde 
 
1.b Klubbens forsikringer  
   Gennemgang af forsikringer udsættes til næste bestyrelsesmøde 
 
1.c Outdoor Sydfyn 
  Klubben stod for ølsalg og forskellige praktiske arrangementer. 
  Vi lavede et overskud på ca 10.000 kr 
   
1.d Model både 
  En ny underafdeling af Faaborg sejlklub er opstået. Der sejles med fjern- 
  styrede modelsejlbåde. Vi sejler hver søndag formiddag fra jollebroen. 
  Der er foreløbig solgt 10 både af mærket ” DRAGON FORCE 65 ” 
  Alle medlemmer er velkomne, ved henvendelse til Jacob Frost eller  
  Henning Sørensen. Pris for en båd lidt under 2000 kr incl. sejl. 
 
1.e Renovering af gammelt jolle skur. 

Der er kommet tilbud på renovering af gammelt jolleskur som bestyrelsen ar-
bejder videre med.  
 

1.f  Sejlsportsliga. 
Skal vi deltage i sejlsportsliga næste år? Forslag om at Sune og Søren og 
evt Henning, indkalder interesserede til orienteringsmøde. De unge der del-
tager, eller andre tovholdere, skal også forpligte sig til at gi tilbagemeldinger 
til klubbens hjemmeside, facebook m.m. 
Henning sætter holdet, d.v.s styrer hvem der skal udtages til at deltage i sejl-
sportsligaen 

  
 
 
 
Hjemmeside og Sejlerskole Sune orienterer 
2.a Hjemmeside. 
  Sune har undersøgt priser på at få nogen til at styre vores hjemmeside, dette 

er tilsyneladende en håbløs opgave, uden at der oprettes en helt ny hjem-
meside. Pris på dette 5000 kr i oprettelse samt 24.000 kr årligt ex moms. 
Siden opdateres en gang ugentlig. 
Vi arbejder videre på at finde en der vil påtage sig opogaven for en rimeli-
gere betaling 
 

2.b Status på Sejlerskolen 
  Intet nyt, udover at 7 skal op til sejlerprøve 
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Hus, bro og plads orienterer 
3.a Nils orienterer om div. 
  Masteskuret forlænges til at kunne ta lange master 
  De 2 nederste hylder til højre er forbeholdt lange master over 20 m. 

Niels udarbejder plan for placering af både på land og for struktur for optag-   
ning af både. 

 
                                          
 
Kapsejlads Søren orienterer 
4.a  Søren orienterer om div. 
4.b  Tuco cup 
  Kun 3 både nåede at gennemføre Tuco Cup i år, grundet manglende vind. 
  Vi satser på mere vind og flere deltagere næste år. 
   
 
 
 
Aktivitetsudvalg Solveig orienterer 
5.a Solveig orienterer 
  Der mangler musik til Afriggerfest. Er der nogen der har gode forslag er   
  Solveig klar til at modtage 
 
 
5.b Afrigger fest  
 
 
Økonomi Gudrun orienterer 
6.a Status på økonomien. Regnskabet ser fint ud .og følger budgettet 
6.b Status på vores bank ----  intet nyt 
6.c Opkrævninger            ----  intet nyt 
 
 
Ungdom Marianne orienterer 
7.a Marianne orienterer. 
  Der mangler trænere til næste sæson 
  2 optimistsejlere deltog i DM. Bedste placering nr. 16. 
  1 Laser sejler deltog, resultat kendes ikke 
  4 børn til B/ C lejr i Skærbæk. 
                                    
8. Eventuelt 
 
Næste møde 09-10 


