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Nyt fra Formanden  
1.a EM E-jolle 2019 
  EM i E jolle afholde4s i Faaborg, med sejlklubben som arrangør. 11-21 juli  
                      2019.  Kommunen har givet tilsagn om 100.000 kr i støtte til afholdelse af  
  Stævnet. Stig, Marianne, Jacob og Gudrun er styregruppe.  
    
1.b Folkebådes DM 2019 
  Folkebåda DM, afholdes i Faaborg slut juni 2019. Jacob og Per Røssel er  
  Styregruppe. Der forventes ca.  25 – 30 både 
   
1.c Udvidelse af klubhus 
  Arkitekten Søren Kiersgaard, udarbejder forslag på skitse til udvidelse af   
    Klubhus 
 
1.d Outdoor Sydfyn 
  Sejlklubben er med til arrangementet med  bidrag af ølsalg og teltopsætning 
 
Hjemmeside og Sejlerskole Sune orienterer 
2.a Status på Sejlerskolen  
  Sejlerskolen afvikles fint, med 4 ugentlige hold med 3 på hvert hold. 
                     Der er mange forespørgsler på deltagelse næste år. 
 
 
Hus, bro og plads orienterer 
3.a Nils orienterer om div. 
  Der er indkøbt sæbedispenser til toiletterne. 
    
3.b Ledige pladser og venteliste 
  Der er ledige pladser ved broen. Der kommer snarest afklaring på 
  Hvem disse pladser tilbydes til. 
 
                                       
Kapsejlads Søren orienterer 
4.a  Søren orienterer om div. 
  Sidste onsdagssejlads i år 19 sept, samt 2 sejladser lørdag d.22 
  Sept. 
4.b Tuco cup 
  Der er foreløbig 12 tilmeldte både. Kapsejladsevalueringsmøde 26 sept. 
  Gode forslag samt ris og ros modtages gerne. Sendes til Søren fra  
                      Kapsejladsudvalget. 
 
Aktivitetsudvalg Marianne orienterer 
5.a Marianne orienterer om div. 
   
5.b Afrigger Fest. Hvad gør vi for at få flere med. 
  Afriggerfest afholdes 27/10. Vi afholder en fantastisk afriggerfest igen i år 
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Og opfordrer alle til at deltage. 
 

5.c Fælles tur 
  Der var 32 deltagere i år, der havde en hyggelig dag. 
 
 
Økonomi Gudrun.   JF orienterer- 
6.a Status på økonomien. 
6.b Tøj 
6.c Person data  
6.d Debitorliste gennemgåes  
  Der arbejdes intenst på afvikling af debitorliste. 
 
 
Ungdom Marianne orienterer 
7.a Marianne orienterer. 
  Ungdomsafdelingen startede op  efter ferien i torsdags 
   
7.b Venskabs stævne og DM hold optimist 
  Venskabsstævne afholdes i weekenden for A, B, C – og Feva-sejlere 
  25 – 30 deltagere. 
 
8. Eventuelt 
  Ønske om en Spansk trappe ved krabbeklubben, så der bliver bedre plads 
  til isætning af joller samtidig med at krabbeklubben er aktive. Der indhentes   
  tilbud. 
  Køkkenet ønsker indkøb af inventar for ca. 5000. kr. Dette er bevilget. 
 
Næste møde 10-9 


