
 
Referat bestyrelsesmøde FSK d.13.04.15 

Tilstede: Nils, Sune, Gudrun, Søren, Jakob, Solveig, Carsten, Lene 

Afbud: Ingen 

Nyt fra Formanden  
1.b Sejlsportsliga. 
Holdet er i gang med træningen. 
Der laves beskrivelser af pladserne på holdet, så det bliver nemmere at skifte ud i besætningen. 
1.c Ekstraordinær General forsamling/vedtægter 
Sune og Jakob har tilrettet vedtægterne, og de er sendt til Dansk Sejlunion. 
1.d Nyt jolle skur. 
Ansøgningen ved Kommunen bliver behandlet første gang på onsdag. 
Vi skal have søgt Bygge- og Anlægsfonden (Jakob og Lene gør det). 
1.e Status på J70 
Vi har fået afslag fra Nordea-fonden. 
Kommunen hjælper os med at søge videre til et udvidet samarbejde med skolerne. 
1.f Outdoor event 
Intet nyt. 
1.g Gennemgang at forsikring 
Lene checker op på, at alle vores både er forsikret og skaffer police ved DS. 
1.h Gennemgang af div. sikkerheds instruktioner. 
Vi gennemgår sikkerhedsinstrukser for sejlerskolen og ungdomsafdelingen på næste møde. 
 
Hjemmeside Sune orienterer 
Gudrun reviderer ungdomsafdelingens afsnit på hjemmesiden. 
En lille beskrivelse af hvert bestyrelsesmedlem kommer på hjemmesiden og opslagstavlen. 
2.a Opdatering af tavler i gangen 
Den ene opslagstavle til venstre for hoveddøren udvendig kaldes ”Faaborg Sejlklub” 
Den anden opslagstavle til venstre for hoveddøren udvendig kaldes ”Aktiviteter” 
Den ene opslagstavle til højre for hoveddøren udvendig kaldes ”Ungdomsafdelingen” 
Den anden opslagstavle til højre for hoveddøren udvendig holdes tom til diverse resultater til stævner. 
Den ene opslagstavle til højre for hoveddøren indvendig kaldes ”Sejlerskolen” 
Den anden opslagstavle til højre for hoveddøren indvendig kaldes ”Pjecer” 
Den ene opslagstavle til venstre for hoveddøren indvendig kaldes ”Køb og salg” 
Den ene opslagstavle til venstre for hoveddøren indvendig kaldes ”Reklamer” (sejlrelateret) 
 
Hus, bro og plads orienterer 
Maledag tirsdag d.5.maj kl.17 
FSK-stander på ny mast for enden af vores bro sættes op. 
3.a DS bøjer 
Der lægges DS-bøjer ud. 
 
Kapsejlads Søren orienterer 
4.a Søren orienterer om div. 
Der er sidste tilmeldingsfrist til onsdagskapsejlads på onsdag. Vi regner med cirka samme antal tilmeldte 
som sidste år. Sejladsbestemmelser ligger på hjemmesiden. 
Skippermøde d.22.04.15 kl.19. 
Første onsdagskapsejlads d.29.04.15. 
Kapsejladsbøjerne bliver meldt til søfartsstyrelsen, så de kan komme med på søkortet. 
 
 



Sejlerskole Lene orienterer 
5.a Lene orienterer 
Følgende er instruktører i sejlerskolen i år: Jens Peder Ploug, Alex Toksvig, Leif Nielsen, Lars Nielsen, H.C. 
Sørensen, Lars Rønsholt. 
Der afholdes eksamen i teoretisk duelighed d.30.04.15 med Georg Thuesen. 
 
Aktivitetsudvalg Solveig orienterer 
6.a Stander hejsning 
Søndag d.19.04.15 kl.13.30 
6.b Velkomst til nye medlemmer 
Udsættes 
 
Økonomi Carsten orienterer 
6.a Status på økonomien. 
Det ser fornuftigt ud. 
6.b Hvordan går det med vores bank. 
Vi skifter til Sparekassen Fyn 
6.c Gennemgang af debitor liste.  
Rykkere sendes ud af revisoren, efter Jakob har gennemgået listen i denne uge. 
Fremover gennemgår vi listen jævnligt på bestyrelsesmøderne. 
6.d Skal vi lave en plan for hvornår de forskellige opkrævninger skal udsendes hvert år. 
Opkrævninger for sommerens aktiviteter skal betales senest d.01.07.15 
Carsten undersøger med revisoren, hvornår hun skal have besked herom. 
6.e Dankortterminal 
Carsten undersøger med banken 
 
Ungdom Gudrun orienterer 
7.a Gudrun orienterer 
Ungdomsafdelingen holder møde d.20.04.15 
Træning startet d.07.04.15 
Lånt joller af Kerteminde Sejlklub 
80 unge hver torsdag i år 
7.b Ekstra udgifter til vedligehold af følgebåde. 
Reparationer af følgebåde koster flere penge end forventet 
Der bliver arbejdet på at søge fonde til følgebåde 
Fremover vil man checke for vedligehold om efteråret 
Der er blevet stjålet dele af en motor 
 
8. Eventuelt 
Jakob og Lene tager til dialogmøde d.15.04.15 vedr. ny tilskudsordning i Faaborg Midtfyns Kommune. 
 
Næste møde d. 11.05.15 

D.13.04.15 Lene Dolriis 


