
FSK bestyrelsesmøde d. 11/8-2014. 

Deltagere: Solveig, Gudrun, Lene, Carsten, Jakob, Morten(referent) 
Fraværende: Søren og Johannes 

Formanden: 
       Vedtægter: Bestyrelsen gennemgik vedtægterne og der blev skabt enighed om mindre ændringer. 

Morten formulerer disse til næste bestyrelsesmøde. 
 Jakob orienterede om at der arbejdes videre med professionelt sponsor materiale for anskaffelse og 

drift af 2 stk. J70 både.  
Havnereglementet: op stramning  m.h.t.  at brolæggerne følger reglerne i havnereglementet blev igen 
drøftet, eks.:  fjedre i hvert hjørne og 2 fendere i hver side. 
Nye medlemmer inviteres til næste bestyrelsesmøde, det var meningen det skulle have været nu d.  
11/8, men grundet weekendens DM stævne er det flyttet. 
Jakob invitere på mail de nye medlemmer der er kommet til i løbet af året. 
Jakob fortalte at der nu var styr på(ved Palle Røssel) ind og udmeldingslisten i forhold til DS register og at 
den løbende bliver opdateret. 

Hus bro og plads: 
Nyt jolleskur: Tilbuddene fra forskellige håndværkere blev gennemgået, - næste fase for udvalget er at 
finde støttemuligheder, - Jakob følger dette tæt. 

Kapsejlads udvalget: 
Der er godt styr på DM stævnet for L23 og Express, - min 35 både deltager. 

Aktivitetsudvalget: 
Kort gennemgang af økonomien vedr. speed cup. 
Afrigger festen er i planlægningsfasen. 

Sejlerskolen: 
Sejlerskoleelever skal muligvis deltage i kapsejladsstævne for sejlerskoleelever. 
Georg Thuesen vil formentlig gerne undervise i duelighedssejlads til næste år, men måske ændres til 
weekend undervisnings i stedet. 
VHF kursus undersøges. 
Speedbådskørekort undersøges(Jakob). 
Sejlerskolen søger en bådsmand for den daglige drift/vedligeholdelse af skolebådene. 

Ungdom: 
Klubben har købt sin første 29èr, - hovedsageligt sponsoreret af Nordea. 
Bestyrelsen godkendte tilskud på henholdsvis  kr. 4000,-(VM opti) og 2000,- (NM opti) til henholdsvis 
Johan Beckett og Albert Beckett. 

Sejlsportsligaen: 
De af Klubbens medlemmer der har lyst og tid opfordres til at tage en tur til Århus sejlklub i forbindelse 
med det 4. og sidste ligastævne 5.- 7. september. Som bekendt deltager FSK og kæmper om at bevare 
en plads blandt de 13 bedste klubber i Danmark. 
Sjovest vil det være hvis vi FSK´er kan mødes i Århus om søndagen d. 7/8 hvor det endelige resultat 
gøres op. – Forhåbentlig for at fejre at pladsen i ligaen er sikret for 2015. 
 
 
MVH 
Morten Rohde 


