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Nyt fra Formanden  
1.a Tilbygning klubhus gennemgang af tegnings forslag. Hvem sender ansøgning til FMK 
 Tegninger fra arkitekten til udvidelse af klubhus er gennemgået på mødet. 
 Det er besluttet at vi sender forslag til udbygning til Teknisk Forvaltning med 
 henblik på forhåndsgodkendelse, før vi arbejder videre med projektet. 
 
1.b Er der nogle foredrag vi skal have i vinter. 
 Evt. Lars Simonsen  turberetning. 
 Evt Frank rigger fra Svendborg. 
 Evt beretning fra Carsten : fra Tenerife til Caribien. 
 
 
 
Hjemmeside og Sejlerskole Sune orienterer 
2.a Status på Sejlerskolen  
 Duelighedsundervisning startede i torsdags. Ca 12 tilmeldte. 
 Vi køber underviser udenfor sejlklubbens regi. 
 
 
Hus, bro og plads orienterer 
3.a Nils orienterer om div. 
 Der udsendes brev til alle broliggere med faste pladser: 
 Der skal fremadrettet, hvert år fremsendes kopi af forsikringspolice på båden 
 Til formanden for Hus Bro og Plads Udvalget. 

Næsten alle både er nu kommet på land, på anvist plads. 
 

  
  
 
                                       
Kapsejlads Søren orienterer 
4.a  Søren orientere om div. 
 Der har været afholdt udvalgsmøde. 

Dommervagten bliver ansvarlig for eftersejlads anretning/ og for at modtage 
betaling for udskænkning. 
Pigesejlads lægges ind under kapsejladsudvalget. 
 

4.b  Tuco cup 2019 
 Vi satser på over 100 deltagende både til næste år.  
 Der bruges ekstra energi på invitationer og introduktioner til 
 Alle omegns klubber, samt klassebådsklubber og vi er åbne for 
 Andre gode forslag. 
 Anoncering i Bådmagasinet 
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4.c  Kapsejladsregelkursus. 
 Bestyrelsen opfordrer kapsejladsudvalg og protestkomite til 
 At deltage i regelkursus. 
 
 
Aktivitetsudvalg Marianne orienterer 
5.a Marianne orienterer om div. 
 Afriggerfesten blev en stor succes. 83 deltagere 
 Kun et lille underskud 
 
5.b Fælles spisninger. 
  Der er pakkespil og flæskesteg  23 november kl. 18.00 
 Torskespisning                           22 februar. 
 
 
Økonomi Gudrun.    
6.a Status på økonomien. 
 Vi har fået bevilget  op til 65.000 kr  fra kommunen, til et legestativ. 
 Vi skal selv skaffe et tilsvarende beløb. Vi forventer at få pengene ind 
 gennem fondsansøgninger og en mindre egenbetaling. 
  
6.b Debitor liste  
 Der er uoverensstemmelser i vores debitorlister  

over medlemsindbetalinger. 
 

6.c Budget for 2019 hvad gør vi 
 Punktet udsættes til næste gang 
 
 
Ungdom Marianne orienterer 
7.a Marianne orienterer. 
 Ungdomsafdelingen er aktiv med vintersejlads 
 Svømmehallen er åben for alle klubbens medlemmer 
 Hver anden søndag. Datoerne fremgår af klubbens hjemmeside. 
 Garda møde på onsdag. 
 Fynskredsmøde besluttet datoer:   22/6       En- dagsstævne 
        24-25/8  Venskabsstævne. 
 
 Hold DM  i optimistjollerforventes afholdt igen i Faaborg regi 
 

Nyt jollereglement (det gamle er revideret) er gennemgået og vedtaget af 
bestyrelsen 

 Reglementet vedlægges referatetet. 
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8. Eventuelt 
 
 
Næste møde 10-12 


