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Nyt fra Formanden  
1.a Nyt Klubhus 
Der har været møde i styregruppen hvor man er blevet enige om et projekt at arbejde 
videre med. Når tegningerne er færdige bliver der indhentet tilbud hvorefter 
fondansøgningerne kan igangsættes 
1.b Manage2sail 
Vi tilmelder os manage2sail til foråret 
1.c Havnen 
Havnen har kontaktet os angående gennemgang af vores lejekontrakt, vi har gennemgået 
den og alt er som det skal være. Lejekontrakten løber frem til 2027 
1.d Alkohol bevilling 
Formanden søger om ny bevilling  
 

Hjemmeside og Sejlerskole Sune orienterer 
2.a Status på Sejlerskolen  
14 elever til prøve hvor alle bestod, planlægning af teoriundervisning til vinter i gang. 
Information kommer på hjemmesiden og i nyhedsbrev 
2.b Hjemmeside 
Intet nyt 
 

Hus, bro og plads orienterer 
3.a Nils orientere om div. 
Fraværende 
                                      

Kapsejlads Søren orienterer 

4.a Søren orientere om div. 
4.b Tuco cup 2020 
Der bliver afholdt evalueringsmøde i kapsejladsudvalget i november, herunder er et punkt 
Tuco cup 
 

Aktivitetsudvalg Marianne orienterer 

5.a Marianne orienterer om div. 
Der bliver arbejdet på en fælles tur i foråret 2020 
5.b Afrigger fest. Hvordan bliver vi 100 personer 
Der er blevet prikket til folk, pt. 84 tilmeldte. Hvis man ikke har fået tilmeldt sig kan man 
stadig skrive sig på listen på døren til klubhuset 
 

Økonomi Gudrun.    
6.a Status på økonomien. 
Indtægter og udgifter følger budget 
6.b Debitor liste 
Debitor listen bliver gennemgået og rykkere udsendes 
 

Ungdom Marianne orienterer 
7. a Hold DM 
Hold DM var en succes både i afholdelse af arrangementet og i særdeleshed også med 
resultater. Det ser ud til at arrangementet har givet et fint overskud 
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7. b Svømmehal 
Der er igen i år åben svømmehal for klubbens medlemmer, se datoér på hjemmesiden. I 
år vil der for de unge også være mulighed for fysisk træning i Forum Faaborg, her vil der 
være instruktører 
7. c Krabbeklub 
Vi har fået 15.000kr i fondspenge fra Toms guldpulje til krabbeklubben, planen er der skal 
laves nogle vand legs aktiviteter ved den nye trappe. 
7. d Vintersejlads 
Til vintersejladserne er der tilmeldt 15 A/B sejlere og 7 C sejlere 
 
 
 
 
8. Eventuelt 
Vi overvejer stævne aktiviteter i 2021 
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