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Fremmødt: Carsten, Jakob, Søren, Solveig og Gudrun (ref.) 
Afbud: Johannes, Rohde og Lene. 
 

Nyt fra Formanden 
1.a Hjemmeside.  
Ikke yderligere kommentarer til vores hjemmeside – ref. skal dog opdateres.  

1.b Sports båds liga. 

JF er med i Liga-udvalget og de havde møde i december –  
21-23. august afholdes der 1.division Sportsbåds Liga-stævne i Faaborg samt CB66-DM 
og stævne for J80 – på 3 baner. Samtidig med Faaborg Outdoor-Event (Christian 
Steffensen) – JF har holdt indledende møde med dem i dag. Der bliver arbejdet med en 
løsning hvor FSK står for bespisningen af alle deltagerne ved Eventen – der opsættes 
telt/køkken mm. på pladsen.  
2.division Sportsbåds Ligaen afholdes muligvis 29-30. august 
1.c General forsamling 
Indkaldelse og udkast til regnskab/budget er klar til næste bestyrelsesmøde. 
1.d Nyt jolle skur. 
Der er ikke svar på nogen af vores ansøgninger endnu. Der søges yderligere midler. 
1.e Forening Norden samarbejde. 
14.-16. august er der jubilæum i Foreningen Norden og der kommer deltagere fra Norge, 
Sverige og Finland – JF skriver til dem, at de er velkomne, hvis der er sejlere med. 
 

Hus, bro og plads Johannes orienterer - Afbud fra Johannes 

2.a Vi gennemgår hvad der skal laves i løbet af vinteren. 

2.b Bro liste 
Der om rokeres – der er solgt/udskiftet både. 
 

Kapsejlads Søren orienterer  

3.a Søren orientere om div. 

Der kigges på renovering af dommerskuret. 
Der tjekkes lige op på alle stævnedatoer til klubbens hjemmeside. 
Speed-Cup forventes sejlet på Fjorden. 
Frivillig søges til aftenkapsejladserne – dommerhjælper. 

3.b Ændringer i kapsejladsudvalg 

Søren Dam og Georg Thuesen er udtrådt af kapsejladsudvalget - bestyrelsen og 

udvalgsmedlemmerne takker for indsatsen og et godt samarbejde. 
 

Sejlerskole Lene orienterer – Afbud fra Lene 

4. a Lene orientere 
 

Aktivitetsudvalg Solveig orienterer 
5.a  
Ingen bemærkninger 
 

Økonomi Carsten orientierer 
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6.a Status på økonomien. 
Der arbejdes på udkast til regnskabet – 100 års-jubilæet har kostet en del, men der har 
været indtægter til at hjælpe på det. 
Opgravning og bortskaffelse af olietank mm. har påvirket regnskabet. 
Gennemgang af udkast til budget 2015  
 
 
 

6.b Hvad går vi med vores bank. 

Der er kommet tilbud fra Jyske Bank – vi mangler fortsat på tilbud fra Sparekassen Fyn – 
Sparekassen Fyn vil dog gerne se vores 2014 Regnskab og budget 2015.  
 
6.c Gennemgang af debitor liste.  
Der er lige udsendt opkrævninger – gennemgås næste gang. 
 

6.d Budget opfølgning. 

6.e Skal vi lave en plan for hvornår de forskellige opkrævninger skal udsendes hvert år. 

6.f Budget for 2015 og regnskab for 2014 
 
 

Ungdom Gudrun orienterer 
7.a Gudrun orientere 
Næste udvalgsmøde planlagt til 23. februar og forældremøde 11. marts. 
 
8. Eventuelt 
Faaborg Havn deltager i Bådudstilling i Fredericia 27/2-1/3 og 5-8/3 – Skal FSK måske 
deltage på standen ? Vi vender muligheder 
 

Næste møde d. 2. februar kl. 19.00. 


