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Nyt fra Formanden  
1.a Sejlsportsliga. 
Bestyrelsen ønsker en mere åben og bred kreds af medlemmer omkring sejlsportsligaens 
stævner, der arbejdes på en løsning hvor ungdomsafdelingens ældste sejlere kan være 
med til stævnerne. Det er bestyrelsens ønske at klubben på den måde er med til at sikre 
de unge i sejlsporten men i særdeleshed også sikre de unges aktiviteter i FSK. 
 
1.c Nyt jolle skur. 
Der kæmpes hårdt med fondsansøgninger til at realisere projektet. 
 
 

Hjemmeside Sune orienterer 
2.a Opdatering af tavler i gangen. 
Tavlerne opdateres i løbet af vinteren, så de er friske til den nye sæson. 
 
2.b Hjemmeside. 
Der har i 2015 sæsonen været problemer med at tilmeldingerne til stævner og 
arrangementer i klubben ikke har været synlige eller fuld opdateret, dette skyldtes 
problemer i det system der har været anvendt. Der arbejdes derfor på et nyt system der er 
bedre, så vi sikre fuldt opdaterede deltagerlister ved alle arrangementer. Sune præsentere 
hvilke muligheder der findes til næste møde.  
 
 

Hus, bro og plads orienterer 
3.a Nils orientere om div. Nils får rettet priser på div. hjemmesider. 
Der er ordnet og gjort rent i masteskuret, hvilken har givet ekstra plads til opbevaring af 
bådenes master hen over vinteren. De fleste både er kommet på land, hvor der i år er 
lavet en optimal opsætning på pladsen, dette har givet en større pladsfornemmelse og der 
er god plads omkring slæbestedet til vinterens jolle træning. 
Nils er blevet FSK´s havneadministrator / kontaktperson til DS.                   
 

Kapsejlads Søren orientere  

4.a Søren orientere om div. 
Kapsejladsbøjerne er taget ind, i løbet af vinteren skal der laves en nye ankerløsning så vi 
undgår drivende bøjer i næste sæson. Der købes nye pokaler til hvert løb ved 
aftenkapsejlads, FSK står fremover for gravering. 
 
 

Sejlerskole Lene orientere 
5.a Lene orientere.  
Alle de 9, som gik til praktisk duelighed, bestod. 
Instruktørerne mener, at følgende skal ordnes på bådene: 
- storfald og genuaskøder på Freja udskiftes (er muligvis købt sidste år) 
- udveksling på hækstage skal købes og udskiftes på Freja 
- nye fortøjninger købes og kødben monteres ( er købt) 
- gammel genua med syninger, der er gået op, smides ud, og nyeste sejl anvendes 
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Aktivitetsudvalg Solveig orienterer 

6.a Afrigger fest 
Der er styr på afrigger festen d. 31/10-15 
 

Økonomi Carsten orientierer 
7.a Status på økonomien. 
Økonomien ser fornuftig ud, det ser ud som om vi kommer fornuftigt ud af 2015 
 
7.c Gennemgang af debitor liste.  
Der sendes rykkere ud i starten af november. 
 

Ungdom Gudrun orienterer 
8.a Gudrun orienterer. 
Ungdomsafdelingen søger fondsmidler til en Feva jolle 
                                    
9. Eventuelt 
Ungdomsafdelingen afholder træningslejr i første weekend af november  
 
Næste møde d.9-11 


