
Dagsorden til bestyrelses møde Faaborg Sejlklub  
   d.  21-05 2018 Kl. 19.00 i Sejlklubben 

 

Nyt fra Formanden  
1.a Muligt EM E-jolle 2019 
Der er afholdt møde med borgmesteren omkring kommunalt tilskud, vi får svar i løbet af 
juni. Der har været samtaler med sport event Danmark og Sport Event Fyn. Det ser 
positivt ud med støtte fra Sport Event Fyn, mere info følger. 
1.b Tilbygning klubhus 
Bestyrelsen ønsker at se på mulighederne for at udvide klubhus faciliteterne, der er afholdt 
et indledende møde med arkitekten, mere info følger. 
 

Hjemmeside og Sejlerskole Sune orienterer 
2.a Status på Sejlerskolen 
Der er kommet en ny instruktør til at dele torsdags holdet, den nye instruktør er Peter 
Zwick. Status på instruktør situationen er nu at vi mangler 1 instruktør til at dele et 
torsdags hold, kontakt Sune hvis du kunne afsætte en aften hver 14. dag til sejlerskolen. 
2.b Orientering om sejlsports liga / CB66 
Sejlerne i FSK sejlsportsligaen har trænet hen over foråret og er klar til første stævne i 
weekenden 26. / 27. maj. 
 

Hus, bro og plads orienterer 
3.a Nils orientere om div. 
Store male dag gik fint, klubhus gavl og masteskur blev malet bla. Malet 
3.b Endelig fordeling af Jørgens opgaver 
60+ udvalget tjekker plads og klubhus ved møderne inden de går på vandet, Nils foretager 
indkøb at toilet papir osv. 
                                        

Kapsejlads Søren orienterer 

4.a Søren orientere om div. 
Onsdags kapsejladsresultater kommer snarest på hjemmesiden 
 

Aktivitetsudvalg Marianne orienterer 

5.a Marianne orienterer om div. 
Intet nyt 
 

Økonomi Gudrun.   JF orienterer 
6.a Status på økonomien. 
Økonomien ser fornuftig ud,  
6.b Tøj 
Tøj Kollektion kommer snarest på hjemmesiden, det kan købes og bestilles i Intersport 
Faaborg 
6.c Person data 
Hjemmesiden og tilmeldings formular opdateres i henhold til persondata forordningen  
 

Ungdom Marianne orienterer 
7.a Marianne orienterer. 

Ungdoms afdelingen er kommet rigtig godt i gang, der er 42 jolle sejlere og 20 
krabbebørn. Alle hold er fyldt op, der bliver derfor oprettet venteliste  
 
8. Eventuelt 
Der afholdes VHF kursus i august måned  
Næste møde 11-6 


