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Nyt fra Formanden  
1.a Jolle skur  
Svar på boreprøver viser at fundamentet skal 4 m i dybden for at undgå sætningsskader, 
dette betyder at der skal ændres lidt på funderingen. Der er nye ansøgninger ude til at 
sikre ekstra penge til projektet, dette får vi svar på midt i september. 
 
1.b Outdoor Sydfyn 
Faaborg sejlklub står for opsætning af telt tirsdag 16/8 kl. 17, på pladsen ved havnebadet. 
Herudover står Faaborg Sejlklub for al servering af drikkelse på pladsen udover kildevand. 
Hvis man ønsker at få en vagt i ølvognen skal Solveig kontaktes. 
Samtidigt med Outdoor Sydfyn arrangeres der venskabs stævne for i ungdomsafdelingen, 
her deltager Optimist A B C, ZOOM 8, TERA, FEVA, E-jolle & LASER 4,7 
 
 

Hjemmeside Sune orienterer 
2.a 2.b Hjemmeside. 
Der arbejdes på at lave en gruppe omkring hjemmesiden, således at der bliver flere der 
har adgang til at ændre i hjemmesiden. 
 
2.d Avernakø tur 
Fælles turen foregår 13/8 og det ser ud til at ca. deltager antallet er ca. halveret i forhold til 
2015. Fællesturen bliver helt sikkert igen en succes, hvor klubbens medlemmer mødes til 
hyggeligt samvær. 
 

Hus, bro og plads orienterer 
3.a Nils orientere om div. 
Lettere renovering af dommerskurret på Munkholm igangsættes snarrest. 
Plan omkring ombygning ved herre toilet og bureau igangsættes henover efteråret, der er 
flere mulige løsninger for udbyggelse af omklædnings faciliteter. 
 
                                          
 

Kapsejlads Søren orientere  

4.a  Søren orientere om div. 
Inden for det næste 1 til 2 år sker der ændringer på Munkholm ifb. ny skudehavn, 
sejlklubben er i positiv dialog med havn og kommune omkring flytning af dommerskur. 
Sejlklubben ser på muligheder for et nyt dommerskur i den forbindelse 
 
4.b Tuco cup 
Der er pt. 4 både tilmeldt, folk opfordres til at få sig tilmeldt i en fart 
 

Sejlerskole Lene orientere 
5.a Lene orientere.  
 
 

Aktivitetsudvalg Solveig orienterer 

6.a Solveig orienterer 
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Der søges hjælpere til Out Door eventet, Solveig skal kontaktes herom tlf. 40 14 23 33 
 
Standernedhaling og sejlerfest afholdes 29/10 2016 
Mere information herom kommer på hjemmesiden 
 
 

Økonomi Carsten orienterer 
7.a Status på økonomien. 
7.b +60 :-) 
7.c Har vi styr på opkrævninger. 
 
 
 

Ungdom Gudrun orienterer 
8.a Gudrun orienterer. 
Nicklas Boserup blev nr. 7 ved VM i ZOOM8 under meget svære og lette vindforhold i 
Estland, hvilket var det bedste danske resultat 
Til JNOM deltog 6 sejler fra FSK, bedste resultat blev Marie Louise Harboe i ZOOM8 med 
en sølv medalje a point med vinderen. 
 
Ungdomsafdelingen har søgt Mærsk fonden om 3 nye gummibåde med motor, mærsk 
fonden evaluere løbende. 
 
Tørnlister for sidste halv år er sendt ud ungdomsforældre 
                                    
9. Eventuelt 
Der arbejdes stadig på klubtrøjer, mere info ved næste møde 
 
Næste møde 12-9 


