
   
FSK bestyrelsesmøde d. 16/6-2014. 

Deltagere: Søren, Solveig, Gudrun, Johannes, Jakob, Morten(referent) 

Fraværende: Lene og Carsten 

Formanden: 

Vedtægter: Bestyrelses medlemmer bedes læse vedtægter igennem til næste møde, der er behov 

for små ændringer/revisioner. 

Jakob havde lavet ide oplæg for anskaffelse og drift af 2 stk. J70 både, - bestyrelsen roste oplægget 

og der var enighed om at der skal arbejdes videre med det.  

Havnereglementet:  

Der var enighed i at der skal strammes op på at brolæggerne følger reglerne i havnereglementet, 

eks.:  fjedre i hvert hjørne og 2 fendere i hver side. 

Nye medlemmer inviteres til næste bestyrelsesmøde d. 11/8 kl.20.00, bestyrelsesmøde stater kl. 

18.00. Jakob invitere på mail de nye medlemmer der er kommet til i løbet af året. 

Hus bro og plads: 

Nyt jolleskur sendt i udbud hos forskellige håndværkere, - tilbud skal afleveres senest d. 23/6. 

Bestyrelsen giver Jonas dispensation (plads 46), grundet større reparations arbejde af hans båd 

end forventet. Han kan således vente med at søsætte indtil næste år. Samtidigt kan vi så tilbyde 

Svend Åge Rasmussen plads 46 resten af året, - hans LM27 ligger mindre godt tæt på sten kajen, 

næst inderst. 

Vinduesparti udskiftning sættes i bero indtil foråret 2015. 

Carsten L skal fremsende dokumentation til DS for udgifter til DS bøjer. 

Shipman 28 klubben kommer d. 1-3/8 2014 og låner klubhuset. 

Kapsejlads udvalget: 

7 stk L23, 17stk H-både, 12stk folkebåde tilmeldt speed cup,   

Express løbet bliver ikke til noget, for få tilmeldinger.. 

De 2 FSK L23 opgraderes med frølår m.v.. – Jakob bestiller. 

Aktivitesudvalget: 

Jubilæums fest gik rigtig godt. 

Presse dækning: kontakt Jonas Petersen(TUCO) og han sørger for presse meddelelse tlf.: 20143898 



   
Presse@faaborg-sejlkub.dk. 

Økonomi:  

Budget periodisering mangler i opfølgningslister fra revisoren, - Carsten følger op.  

Diverse opfølgning: Aftenkapsejlads: Søren/ok, Pigesejlads: Jakob følger op, Krabber kontingent: 

Jakob følger op, Sejlerskole: Lene følger op , Joller på land: Morten følger op. 

Ungdom: 

Ungdomsmedlemmer ca. 75 betalende, - ca. en fordobling af ungdoms medlemmer over de sidste 

par år 

Int. Udtagelser, - flotte resultater! 

Opti: 1 stk. VM billet, - Johan Beckett og 2 stk- JNOM, -  Albert Beckett og Oliver Bøtcher. 

JNOM Zoom8: Marie- Louise Harboe. 

SUP: 

Træning starter på onsdag (for alle aldre), kl. 17.30. 

 

MVH 

Morten Rohde 


