
FSK bestyrelsesmøde d. 02/02 2015. 
 
Deltagere:   Lene, Søren, Carsten,  Jakob, Johannes, Gudrun, Morten(referent) 
Fraværende: Søren, Solveigh 
 
Formanden: 

       Se nedenstående punkter. 
 
Hus bro og plads: 
Nyt jolleskur: Tilbud er modtaget, -  der er ansøgt fonde mm. – der er kommet tilbagemeldinger der kan 
tolkes positivt. 
Budgettet for nyt skur er ca. 1,1 mio kr. 
Forudsætningen for igangsætning af projektet er fortsat at klubben højest skal finansiere de ca. 0,3 mio 
kr.  
Broplanen blev gennemgået, - herunder planlagte rokader og  ny ledige pladser. 
Ventelisten til broen blev også gennemgået. 
Jakob mailer til medlemmer på ventelisten  med henblik på tilbud om plads ved broen, -  udfra  
størrelsen af de pladser der er blevet ledige, - herefter opdateres ventelisten. 
Johannes orienterede om foreningen af Danske Tursejleres(DT) tiltag vedr. udlægning af 
fortøjningsbøjer, - fortøjningsbøjer som vi kender dem fra DS. 
Orienteringsbrev fra DT blev udleveret til bestyrelsen. Tiltaget lyder umiddelbart godt og Johannes 
følger udviklingen, - herunder afklaring af spm der blev stillet på mødet(eks. Økonomi, samarbejdet med 
DS). 
 
Aktivitetsudvalget: 
Ikke noget nyt. 

 
Sejlerskolen: 
Georg Thuesen underviser fortsat i  i teoretisk duelighedssejlads . 
Lene påtænker at justere prisen lidt op for sejlerskole deltagelse. 
Det går fint, - enkelte elever savner naturligt nok den praktiske indgangsvinkel fra vandet. 
 
Sejlsportsligaen: 
Jakob er meget engageret i arbejdet vedr. ligaen og sidder som bekendt i bestyrelsen i den nyetablerede 
Liga forening. 
Der er det sidste ca. Halve år arbejdet intensivt  på at finde et økonomisk grundlag for at FSK kan 
anskaffe J70 både. 
Økonomien vedr. anskaffelse af 2  stk J70 blev gennemgået,  -  herunder:  leasing omk.,  samt drift og 
vedligeholdelse, - Finansieringsdelen:  sponsor tilskud og brugerbetaling. 
Efter en gennemgang af især store usikkerheder vedr.  indtægter på brugerbetalingen, som skal udgøre 
ca. 90.000 kr om året(for at budgettet hænger sammen),  besluttede  en enig bestyrelse ikke at arbejde 
videre med anskaffelsen af J70 både. 
Bestyrelsen mener dog fortsat at FSK i fremtiden bør have en eller to sportsbåde, men at konceptet skal 
være billigere. 
Jakob viste eksempel på et selvbyg projekt(DB22), ligesom der blev talt om brugte Melges 24, J80 og 
CB66. 
Jakob fremlægger forslag til generalforsamlingen, med henblik på at få accept for at arbejde videre med 
ovennævnte alternativ til J70,indenfor en ramme af ca. 100.000,- kr. 



 
 
Kapsejlads 
Der har været afholdt møde i udvalget hvor bl.a. nye baner for onsdagssejladserne blev drøftet. 
Georg Thuesen udtræder af udvalget. 
 
Økonomi 
Regnskab og budget for den nye periode blev gennemgået og underskrevet af bestyrelsen. 
Revisorernes kommentarer blev gennemgået og taget til efterretning, herunder deres ønsker om at 

regnskabet fremadrettet bør indeholde en risikovurdering vedr.trænere og med hjælpere og andre 
frivillige, samt resultatet af at de forsikringsmæssige forhold er undersøgt og  belyst. 

Det er tydeligt at takst justeringerne ved broen var nødvendige. 
Takstbladet vedr. plads og bro blev gennemgået, - gæstepladserne blev reguleret op til 150,- kr pr. Døgn, 
- ellers ingen ændringer.  
Indkaldelse til generalforsamlingen bliver udsendt(mailet) ud i denne uge.  
 
Ungdom 
Der arbejdes på at få igangsat træning i vore 405 joller, evt. i samarbejde andre fynske klubber der også 
har 405er - super. 
 
Evt. 
Dansk Sejlunion har udpeget FSK til at repræsentere det ”blå element” i Faaborg Midtfyns” Grønne Råd. 
Det blev vedtaget at Gudrun varetager dette arbejde. 
 
Morten highlighter inden gen. Forsamlingen forslaget til vedtægtsændringer. 
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