
FSK bestyrelsesmøde d. 8/9-2014. 

Deltagere:  Solveigh, Gudrun, Johannes, Søren, Carsten,  Jakob, Morten(referent) 
Fraværende: Lene 

Formanden: 
       Vedtægter: Bestyrelsen gennemgik vedtægterne og der blev skabt enighed om mindre 

ændringer. Morten formulerer disse til næste bestyrelsesmøde, - udsat til næste møde. 
 Jakob orienterede om at der arbejdes videre med professionelt sponsor materiale for 

anskaffelse og drift af 2 stk J70 både.  
 Potentielle sponsorer ser måske ud til at blive flere, - det er super. 
 Møde med nye medlemmer udsættes til foråret. 

Hus bro og plads: 
Nyt jolleskur: Tilbuddene fra forskellige håndværkere blev gennemgået, - næste fase for 
udvalget er at finde støttemuligheder, - Jakob følger dette tæt, - ikke noget nyt 
Olietank tages op inden bådoptagning. 

Aktivitetsudvalget: 
Udvalget har gjort det rigtigt godt, der er arbejdet hårdt i køkkenet og sejlerne har været 
begejstret over kvaliteten. Desuden har det skæppet godt i klubkassen. 
Afrigger festen er i planlægningsfasen, - musik er bestilt, mad, underholdning er bestilt. 

Sejlerskolen: 
Sejlerskolen deltager med 2 hold elever ved kapsejladsstævne for sejlerskoleelever i den 
kommende weeekend(13/9) i Kerteminde. 
Georg Thuesen vil gerne undervise i duelighedssejlads til næste år, men måske ændres til 
weekend undervisning i stedet. 
Yachtskipper 3 bliver muligvis også tilbudt - adg. Krav er en bestået duelighedsprøven. 
VHF kursus undersøges, - Jonas undersøger mulige undervisere. 
Speedbådskørekort er planlagt, det bliver 25/9 eksamen, 23/9træning. 

Sejlsportsligaen: 
Det lykkedes for vore sejlere at bevare pladsen i sejlsportsligaen. 
Det er flot, - FSK endte på en 7. plads ud af 18 danske klubber, Desværre lykkedes det ikke 
Svendborg sund sejlklub at blive i liga´en , da de fik en placering under spærregrænsen som er 
en 13.  plads. 
Det blev besluttet at Henning Sørensen (tidligere ungdomsformand, med diplom uddannelse 
som sejlsportstræner) fremadrettet skal støtte vore liga sejlere og sætte holdet der skal 
repræsentere FSK. 
Det bliver spændende at følge vore sejlere, konkurrencen bliver ikke mindre og det er super 
som FSK bliver meget mere synlig i sejlsportskredse. 

Kapsejlads: 
Onsdags kapsejlads er ved at være overstået for i år. 
Søren beklagede at der var lavet om på løb sammensætningen midt i sæsonen.  
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, - Speed cup 
og Tuco cup afholdes vanen tro.  
Kommer en af de større klasser med en forespørgsel vil det dog blive overvejet. 

Økonomi: 
Budget opfølgningen blev gennemgået, - det ser godt ud, - bl.a. meget flot overskud på 
stævner. 
Johannes undersøger alarm abonement, - priser uden tilkald og/eller fast abonement. 
Det ses på økonomien at vi nu har 95 medlemmer under 25 år. 

Ungdom: 
Vore unge sejlere klarede sig fint ved det netop afholdte kredsstævne, gode placeringer i Zoom,  
A, B og C Opti-klassen.  
FSK skal afholde en OCD træningslejr i efteråret. 
Der satses på at afholde et storjolle stævne, - evt. OK-jolle. 
Der planlægges desuden et førstehjælpskursus. 

OBS!. 
Næste møde d. 20/10-2014. 

MVH 
Morten Rohde 


