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Nyt fra Formanden  
1.a Jolle skur 
Opførslen af det nye jolleskur er i fuld gang, der er rejsegilde 16/12 kl. 11.30 hvor der 
serveres pølser med brød, samt æbleskiver, gløgg + øl og vand. 
Sidste weekend i januar afholdes der arbejdsweekend, hvor indretningen af jolleskuret 
påbegyndes. 
 
1.b OK EM 
Der afholdes møde med OK klubben 13/12 2016, Jakob og Gudrun deltager. 
 
1.c nyheds mail 
Der sendes nyhedsmail ud omkring nytår 
 

Hjemmeside Sune orienterer 
2.a Hjemmeside. 
Hjemmesiden opdateres løbende når der bliver sendt materiale til webmaster 
 

Hus, bro og plads orienterer 
3.a Nils orientere om div. 
Renovering af brohovedet er påbegyndt og vi har modtaget de nye materialer, der ventes 
på lavvande for at monteringen kan påbegyndes. 
 
Der trækkes kabler til det nye byggeri i løbet af vinteren                                         
 

Kapsejlads Søren orientere  

4.a  Søren orientere om div. 
Intet nyt 
 

Sejlerskole Lene orientere 
5.a Lene orientere.  
Intet nyt 
 

Aktivitetsudvalg Solveig orienterer 

6.a Solveig orienterer 
Der planlægges en ”makeover” af køkkenet, hvor opbevaring af køkkengrej 
systematiseres så det er nemmere for ”nye” brugere at tilgå køkkenet samt at ryde op bag 
efter. 
 
Der planlægges en foredrags aften i marts, sejlklubbens medlemmer + andre maritime 
foreninger i kommunen inviteres.  
 

Økonomi Carsten orienterer 
7.a Status på økonomien. 
Det ser fornuftigt ud, det er for tidligt at udtale sig om resultatet. 
 
7.b +60 :-) 
Det går godt, der er et stort sammenhold i gruppen. Arrangement kalender er klar og 
kommer på hjemmesiden snarest, der er planlagt 3 underholdningsformiddage første 
mandag formiddag i hver måned. Dog afholdes januar mødet i 60+ 2. mandag i måneden. 
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7.c Har vi styr på opkrævninger. 
Der bliver sendt opkrævninger ud i januar, debitorlisten er gennemgået og der bliver sendt 
opkrævninger ud sammen med januar udsendelse. 
 
7.d Budget 
Carsten og Jakob har forslag med til budget med til næste bestyrelsesmøde 
 

Ungdom Gudrun orienterer 
8.a Gudrun orienterer. 
Der er lagt op til vintertræning hver søndag for selvhjulpne sejlere med vintergrej, følg med 
på FSK Ungdoms Facebook for yderligere info. Der er planlagt datoer for 
klargøringsweekend, teoriundervisning, kæntringsøvelse samt åbent hus, hjemmeside 
opdateres snarest. 
                                    
9. Eventuelt 
Generalforsamling afholdes onsdag d. 1 marts 
 
Næste møde 09–01 


