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Nyt fra Formanden  
1.a Sportsbåds liga. 
Planen for 2016 er at der laves et A hold og et B hold der deles om de 4 stævner der 
sejles hen over 2016. Planen er at A holdet vil være de nuværende liga sejlere og B holdet 
skal være et blandet hold hvor ungdomsafdelingens ældste sejlere skal indgå. På den 
måde er det håbet at kunne skabe et aktivt miljø omkring sportsbåde i FSK. Der arbejdes 
forsat på muligheder for at anskaffe sportsbåde til klubben. 
 
1.b Nyt jolle skur. 
Der søges fondsmidler, det nye jolleskur skal efter planen opføres i 2016 
 
1.c Fælles udsendelse af nyhedsbreve. 
Hen over vinteren laves der et nyt nyhedsbrevs koncept, som skal give større indsigt for 
klubbens medlemmer i hvad der foregår i klubben. 
 
1.d Sydfyns sejler weekend 
Der arbejdes på en løsning sammen med de sydfynske sejlklubber og et arrangement den 
25-26 juni, mere herom senere. 
 
 

Hjemmeside Sune orienterer 
2.a Opdatering af tavler i gangen. 
Opslagstavlerne er opdatere til 2016 sæsonen 
 
2.b Hjemmeside. 
Nyt tilmeldingsmodul via hjemmeside, med integreret betalings modul er under opbygning. 
Planen er at det er fuld funktionsdygtigt til 2016 sæsonen. 
 

Hus, bro og plads orienterer 
3.a Nils orientere om div. 
Der laves opslag til klubbens opslagstavle med oversigt over hjertestartere på havnen. 
Der arbejdes i at alge behandle broen inden foråret. 
                                          
 

Kapsejlads Søren orientere  

4.a Søren orientere om div. 
 
4.b Dato Speed cup 
Speed-cup afholdes 11-12 juni, ranglistestævne for H både 
 
 

Sejlerskole Lene orientere 
5.a Lene orientere.  
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Aktivitetsudvalg Solveig orienterer 

6.a Afrigger fest 
Kanon fest hvor alle deltagere hyggede sig i festligt lag, bestyrelsen er glade for at se nye 
deltagere til festen. Sejlerfesten er en god mulighed for at skabe sammenhold mellem 
ungdomsforældre og kølbådssejlere i klubben. 
 

Økonomi Carsten orienterer 
6.a Status på økonomien. 
6.b Gennemgang af debitor liste.  
6.c Budget for 2016 
Regnskabsåret afsluttes ved udgangen af november måned. 
 
 
 

Ungdom Gudrun orienterer 
7.a Gudrun orienterer. 
Fynskreds stævner afholdes: 
11-12 juni - Svendborgsund sejlklub 
20-21 august - Faaborg sejlklub ifbm. Outdoor event 
3-4 sebtember - Thurø sejlklub 
 
Der arbejdes fra Fyenskreds stævnernes side på at øge deltager antallet ved stævnerne. 
 
7.b Landslejr 
43 ungdomssejlere har i weekenden den 7-8 november haft træningslejr i Faaborg 
Sejlklub, det var en aktiv weekend hvor der blev sejlet en masse og overnattet på 
Toftegaardskolen. 
                                    
8. Eventuelt 
 
Næste møde d.14-12 


