
 

 

FSK bestyrelsesmøde d. 20/10-2014. 
 
Deltagere:  Solveigh, Gudrun, Johannes, Søren, Lene,  Jakob, Morten(referent) 
Fraværende: Carsten  
 
Formanden: 
       Vedtægter: Bestyrelsen gennemgik vedtægterne og der blev skabt enighed om mindre 
ændringer. - vedtægterne blev gennemgået og er udsendt sammen med dette referat. 
 Jakob orienterede om at der arbejdes videre med professionelt sponsor materiale for 
anskaffelse og drift af 2 stk. J70 både.  
 Oplæg til sponsoraftaler blev gennemgået. 
  
Hus bro og plads: 
Nyt jolleskur: Tilbuddene fra forskellige håndværkere blev gennemgået, - næste fase for 
udvalget er at finde støtte muligheder,  - der er allerede udsendt nogle ansøgninger. 
Olietank er optaget. 
Ok indtægter fra pladser ved broen, herunder indtægter fra ekstra udleje. 
Alarm abonnement. – det er nu ændret således at 3 personer, på tur, i stedet bliver ringet op 
af alarmselskab. Først herefter sendes der evt. vagtmand til klubben. – unødvendige tilkald 
spares herved. 
 
Aktivitetsudvalget: 
123 er tilmeldt afrigger festen, - det højeste antal i flere år. 
Start kl. 17.00, standeren stryges kl. 16.00. 
 
Sejlerskolen: 
Sejlerskolen deltog med 2 hold elever ved kapsejladsstævne for sejlerskoleelever i 
weekenden d.3/9 i Kerteminde, - det gik fint, god oplevelse. 
Georg Thuesen vil gerne undervise i duelighedssejlads til næste år, men måske ændres til 
weekend undervisning i stedet. 
Yachtskipper 3 er selvstudie - adgangskrav er en bestået duelighedsprøve. 
BSC/VHF kursus bliver tilbudt i løbet af vinteren / Jakob står for dette. 
Speedbådskørekort er flyttet til foråret. 
Aksel Therkelsen og Steen Møller har sagt ja til bådsmandsjobbet. 
11 elever har været til praktisk duelighedsprøve, - alle bestod. 
 
Sejlsportsligaen: 
Der er en god dialog med unionen om afholdelsen af et ligastævne til næste år. 
Der arbejdes hårdt på at få lavet en sponsoraftale.  
 
Kapsejlads 
Kapsejladsudvalget evaluere på sæsonen og overvejer forskellige mindre ændringer. 
Svendborg erhvervsskole har tilbudt at renovere vort dommerskur, - super!  
Tuco-cup: Der var kun 2 både udefra, - det forventer vi  at gøre bedre til næste år 
Ingen umiddelbare stævne planer næste år, - udover et liga stævne, hvis det lykkes, - også 
speed cup.  
Kommer en af de større klasser med en forespørgsel vil det dog blive overvejet. 
 
Økonomi 
Valg af ny bank forbindelse undersøges, - endeligt valg endnu ikke truffet. 



 

 

Debitor liste gennemgået, der sendes rykkere til nogle stykker. 
Økonomien ser stadig godt ud. 
Der har været indtægter på ca. 6000 kr. vedr. skole arrangementer. 
 
Ungdom 
Der afholdes møde i fynskredsen i næste uge. Tilslutningen til kredsarbejdet blandt klubberne 
er ikke stort. 
Der planlægges førstehjælpskursus d. 8/11-14, Rødekros afholder.  
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 Næste møde d. 10/11-2014. 
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