
FSK bestyrelsesmøde d. 02/03 2015. 
 
Deltagere:   Lene, Søren,  Jakob, Johannes, Gudrun, Solveigh, Morten(referent) 
Fraværende: Carsten 
 
Formanden: 

 Oplæg til Bestyrelsens beretning blev gennemgået(Carsten checker for stavefejl), herunder: 
1) Projektet vedr. nyt jolleskur, herunder finansiering og hvordan det skal præsenteres på 

generalforsamlingen. 
2) Forslag til vedtægts ændringer, herunder gennemgang af enkelt punkter og hvordan det 

præsenteres og gennemgås på generalforsamlingen. 
3) Beretningens afsnit vedr. ændring af pladser ved broen, herunder flytning af agter pæle for at 

gøre pladserne bredere i broens ydre del(fokus på bagbord side).  
4) Afsnit vedr. accept for at arbejde videre med alternativ til J70,indenfor en ramme af ca. 

100.000,- kr. 
 

Hus bro og plads: 
Se ovenfor vedr. beretningen. 
Desuden:  
Broplanen blev gennemgået, - herunder planlagte rokader og nye ledige pladser. 
Ventelisten til broen blev også gennemgået, man skal meget langt ned på listen for at finde både der er 
små/smalle nok til at gå ind på de ledige pladser, - vurderes ikke rimeligt, - derfor se punkt 3) bestyrelses 
beretningen. 
 
Aktivitetsudvalget: 
d. 21/3 kl. 19.00, - Spisning hos Jakob(for nye bestyrelsesmedlemmer og takken af med de gamle) 

 
Sejlerskolen: 
Georg Thuesen underviser fortsat i teoretisk duelighedssejlads. 
Lene har hævet priserne vedr. sejlerskole og brug af bådene iøvrigt, - se priserne på hjemmesiden. 
VHF kursus starter d 25 - 26/4- 15, - senere eksamen. 
 
Sejlsportsligaen: 
Jakob orienterede om nyt vedr. Sejlsportsligaen. 
Målet er at udvide FSK gruppen af sejlere der er tilknyttet ligasejlads, - I samråd med bestyrelsen og 
Henning Sørensen kan ”nye”optages og gruppen udvides. Det er vigtigt for at skabe sammenhænge 
mellem gruppen af de helt unge sejlere(15-20 år) og de såkaldte ”yngre sejlere”(aldersgruppen: 20-35 
år).  
 
Kapsejlads 
Søren Nielsen søger hjælpere til renovering af dommerskur og renovering af kapsejladsbøjer. 
 
Økonomi 
Ok, Regnskab og budget blev færdig behandlet på sidste møde. 
  
Ungdom 
Der lejes 2 Zoom 8 joller i Kerteminde, sammen med vore egne giver det en god gruppe. 
29`jollen er fast besat af en besætning og det forventes at begge 405 joller også kommer på vandet. 



Meningen at Anders Lund fremadrettet skal varetage storjolle træningen i FSK, - kommer fra Svendborg. 
Træning på vandet starter d. 7/4 (tirsdage og torsdage), se nærmere på hjemmesiden. 
Der arrangeres desuden 2 sommersejladser/camps i år, - der forventes at indgå de 2 FSK L23 kølbåde. 
Desuden: 2/5 åbent hus kl. 10.00 – 14.00. 
 
Evt. 
De 4 opslags tavler ud mod terrassen skal redesignes(virker ej overskueligt med meget mindre relevant 
materiale). 
 
OBS!. 
 Næste møde d. 9/3-2015. 
 
 
MVH 
 
 
Morten Rohde 


