
Dagsorden til bestyrelsesmøde Faaborg Sejlklub  
   d. 11-12 2017 Kl. 19.00 i Sejlklubben 

 
Tilstedeværende: Jakob, Solveig, Marianne, Gudrun, Nils og Sune 
 

Nyt fra Formanden  
1.a Årlig gennemgang af klubbens forsikringer Carsten fremlægger 
Carsten har hen over efteråret gennemgået alle forsikringer og alt er up to date 
 
1.b Gennemgang af nye medlemmer 
Jakob har opdateret liste med nye medlemmer til næste møde 
Sune laver oplæg til kontakt af nye medlemmer 
Sune kikker på opdatering af FSK folder og konvertering til PDF. 
 
1.c Hvordan kommer vi videre med de investeringer vi talte om sidst:  

• ”Bøje/grej”-skur 
Ungdomsafdeling har forslag og budget med til næste møde 

• Tilpasning/facaderenovering af ”gammelt skur” 
Inden næste møde skal udvalg melde ind via mail sunehinz@hotmail.com hvis de 
ønsker plads i det gamle skur. Ønsket skal indeholde hvad pladsen skal bruges til 
og hvor meget plads man ønsker  

• Færdiggørelse af jolleskuret 
Ungdomsafdelingen står for færdiggørelse 

• Ophaler-anordning til følge både 
Ungdomsafdelingen står for færdiggørelse 

• Evt skifte toiletter /fliser. 
Dette punkt tages til overvejelse næste år 
 

Der arbejdes på fælles arbejds weekend på tværs af klubben 10-11 marts og 17-18 marts, 
weekenderne planlægges ved næste møde.   
  
 

Hjemmeside og Sejlerskole Sune orienterer 
2.a Hjemmeside. 
Der planlægges møde med Mads omkring jul 
 
2.b Status på Sejlerskolen 
Der sendes opkrævninger til de sidste elever ud inden jul. 
 

2.c Årlig gennemgang af klubbens sikkerhedsforskrifter. Sune fremlægger forskrifterne for 

sejlerskolen. 

Sikkerhed forskrifterne for sejlerskolen er gennemgået og godkendt, de lægger på 

hjemmesiden under lær at sejle 

Hus, bro og plads orienterer 
3.a Nils orientere om div. 
3.b Pæle ved broen, se på en knækket vi taget ind til slæbested. Meget dårlig. Hvad gør 
vi, skifter en eller flere/alle på en side. Brodæk, flere brædder skal snart skiftes 
Hus, bro og plads udvalg kommer med oplæg til nye pæle ved næste møde 
3.c Kort til REMA i køkken i pengekasse med nøgle i. Kort til Brugsen i aflåst skab i 
bureau. 
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Kapsejlads Søren orienterer 

4.a Søren orientere om div. 
Der er møde omkring sejlsportsliga ifb. med folk er hjemme i julen, det afholdes 23/12 kl. 
16.00. nærmere info kommer ASAP. 
4.b Forsikringsskade CB66 efter den væltede på land 
CB 66´eren skal laves via forsikringen. Sejlads og vedligeholdes vendes på julemødet 
med sejlsportsligaen. 
 

Aktivitetsudvalg Solveig orienterer 

5.a Solveig orienterer 
Intet nyt 
5.b Hvordan løser vi rengøring i klubben JF orientere 
Jakob holder møde med 2 rengørings firmaer 12/12 
5.c Hvordan fordeler vi de andre opgaver Jørgen har passet. 
Nils overtager nøgle håndtering 
Stander sælges ved spisning til onsdagskapsejlads kl. 19 
Bestyrelsen arbejder videre med at afsætte opgaver 
 

Økonomi Gudrun orienterer 
6.a Status på økonomien. 
Oplæg er klar til bestyrelsesmøde i januar 
6.d Tøj  
Bestilling via hjemmeside kommer op at køre januar 2018, der bliver mulighed for bestilling 
af julegaver direkte til Gudrun. Mail sendes ud om dette ASAP 
6.e Budget 2018 
Oplæg er klar til bestyrelsesmøde i januar 
 

Ungdom Marianne orienterer 
7.a Marianne orienterer. 
Der er udarbejdet en liste med to-do ting i ungdomsafdelingen. En ting bestyrelsen gerne 
ser iværksat er fællestrailer til storjoller, hvis der er nogle som vil hjælpe med dette kan 
Marianne kontaktes. 
7.b. Årlig gennemgang af klubbens sikkerhedsforskrifter. Marianne fremlægger 
sikkerhedsforskrifter for ungdomsafdelingen 
Bestyrelsen går videre med fondsansøgninger til elektroniske MOB-line til følgebåde 
                                    
8. Eventuelt 
General forsamling afholdes 7/3 kl. 19.30 
 
Næste møde 8/1 2018 


