
Referat bestyrelses møde Faaborg Sejlklub  
   d.  12-08 2019  

Tilstede: Jakob, Gudrun, Marianne, Nils, Søren og Sune 
 

Nyt fra Formanden  
1.a Udsendelse af nyhedsbreve. 
Der bliver sendt nyhedsbrev ud i kommende uge 
1.b Outdoor Sydfyn 
Vi skal stille bemanding i øl vogn + stille telt op, mere information i nyhedsbrev 
1.c Nyt klubhus 
Næste møde i udvalgte i september måned 
1.d Er der nogle arrangementer til vinter halvåret vi skal begynde at tænke på. 
Vi arbejder på et foredrag med tursejlads og spisning, samt en kapsejlads undervisnings 
aften. Vi vil gerne have 3-4 arrangementer ud over de 2 fællesspisninger. Hvis der er 
nogle der har gode ideer modtager bestyrelsen gode forslag. 
1.e Skal vi have en vejr station.  
Jakob arbejder videre med det og vender tilbage med forslag 
 

Hjemmeside og Sejlerskole Sune orienterer 
2.a Status på Sejlerskolen 
Planlægning af praktisk prøve og teoretisk undervisning er i gang. Instruktører tilbydes 
undervisning igennem sejlunionen  
 

Hus, bro og plads orienterer 
1.a Opdatering af bro reglement 
For at imødekomme tidens tendenser med deleøkonomi, har vi under havnereglementet 
§4 præciseret at privat udlejning af båd er tilladt. 
                                      

Kapsejlads Søren orienterer 

4.a Søren orientere om div. 
Det bliver muligt at tilmelde uden målerbrev resten af onsdagssæsonen, tilmelding via 
Søren Nielsen. 
4.b Tuco cup 2019 
Der mangler tilmeldinger  
 

Aktivitetsudvalg Marianne orienterer 

5.a Marianne orienterer om div. 
5.b Folkebåds DM Evaluering 
Sejlerene var rigtig glade og stævnet var godt afviklet. Evalueringen fra bestyrelsen er 
også at stævnet er godt afviklet, dog var vi til tider presset på hjælper stablen og 
planlægning skal derfor påbegyndes tidligere.   
5.c E jolle EM Evaluering 
Der er kommet meget flotte tilbagemeldinger fra sejlere, hjælpere samt internationale E-
jolle komite.  
 

Økonomi Gudrun.    
6.a Debitor liste 
Vi fortager manuel rykning   
6.b Økonomi i DM og EM 
Økonomien er ikke endeligt gjort op, men det ser ud til de 2 stævner giver et 
tilfredsstillende resultat.  
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Ungdom Marianne orienterer 
7.a Marianne orienterer 

Der var 74 deltagere til 1 dag venskabsstævne i juni måned, det gav et fornuftigt overskab. 
Der bliver afholdt 2 dags venskabsstævne 24-25 august, deltager antallet ser meget 
lovende ud. Hold DM afholdes 5-6 oktober 
 
Theresa udtræder af ungdomsudvalget og der er derfor en ledig plads 
 
 
8. Eventuelt 
 
Næste møde.  9-9  


