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Nyt fra Formanden  
1.a Jolle skur:          Ny jolleskur bliver brugt flittigt, Mulle sørger for den sidste maling. 
          Økonomien er pt lidt stram, da vi mangler de sidste tilskud fra      
          Bygge/anlægsfonden 
 
1.b OK EM:           Der er foreløbig100 tilmeldinger til stævnet. Brochurer er   

         vedlagt referatet. 
                           
1.c Årshjul for Sejlklubben:  Vi gennemgik Årshjulet med udgangspunkt i de forskellige          
     udvalg. 
 
1.d Hvem tager sig af Avernakø tur:   Avernakøturen d 12 – 13  august er flyttet til Lyøtur  
           grundet Avernakø festival 
 
 
 
1.e Mulig støtte til energi forbedring: Der er indkommet 2 tilbud på solceller og på solvarme     
              til opvarmning af vand. 
 
1.f  Ny mastekran:        Forslag fra Faaborg Marina om opsætning af maste 
          kran, hvor sejlklubben bidrager med kr 15000 årligt. 
          Bestyrelsen beslutter enstemmigt at sige ja til dette  
          Forslag. 
 
1.g Klubbens forsikringer:       Vi mangler stadig udbetaling fra forsikring på stjålet  
          motor. Næstformand gennemgår alle klubbens forsik- 
                    ringer til næste møde. 
 
Tøj til Klubben       Tilbud fra ”Tiger production” på levering af diverse tøj      

Med diverse tryk. Solvej og Gudrun arbejder videre 
med tilbuddene.   

 
 
 

Hjemmeside og Sejlerskole Sune orientere r 
2.a Hjemmeside.       Sune er på ferie, men har styr på sejlerskolen. 
    
 
2.b Status på Sejlerskolen 
 
 
 

Hus, bro og plads orienterer:   
3.a Nils orientere om div.                  Kommunen har planer om opsætning af en 30 Ton  
           kran ved siden af mastekranen 
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3.c Store maledag      Der kom kun 3 medlemmer til Store maledag. Arrange 
       mentet ændres til næste gang. Flyttes til anden ugedag 
       end lørdag næste gang 
 
     ” Vild med vand” dagen var ikke en stor succes. Alt for få  
      mennesker. For dårligt annonceret. Det skal gøres bed- 
      re næste år. 
       
      Modelbådeklubben låner klubhuset 8/9 august 
 
     Forslag om at erstatte nederste bom med en kæde. 
      
                                          
 

Kapsejlads Søren orienterer 

4.a  Søren orientere om div. Det blæser for meget om onsdagen, 27 tilmeldte til ons- 
           dags kapsejladserne. 
   
 
 
 

Aktivitetsudvalg Solveig orienterer 
 
5.a Solveig orienterer:  Sct Hans arrangement arrangeres af ungdomsudvalg- 
     et, tilmelding på hjemmesiden- 
     
     Solveig mangler hjælp til Køkken og diverse til OK – 
     Stævnet. 
 
     Afriggerfest den 28 oktober.   
 
 

Økonomi Gudrun orienterer 

 
6.a Status på økonomien.  Vi prøver at få etableret en kassekredit til dækning af de  
     mange udlæg vi har i forbindelse med opføring af jolle- 
     skur, 
6.b Status på vores bank             
6.c Opkrævninger 
 
 

Ungdom Marianne orienterer 

 
7.a Marianne orienterer.  Venskabsstævne på lørdag 

      
     Sommersejlads uge 26 
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     Træningslejr uge 26, som lapper lidt ind over  
     Sommersejladsen. Ungdomsudvalget løser problemet 
 
     Uge 27 . Sommersejlads for 13-17 årige, bliver måske af 
     lyst, grundet få tilmeldte. 
      
     Venskabsstævne 19/20 august. 
 
     Flæskesteg d. 24 november 
      
      
 
                                    
8. Eventuelt :  Der er nedsat en forening: ”Faaborg havns grundlejerforenig” 
       formålet er, at etablere en fælles stemme 
       i forhold til eventuelle ændringer vedrørende hav 
       nen. Sejlklubber er medlem af foreningen 
 
      Døren ind til klubhusets ” Stue ” skal stå åben he- 
      le sejlsæsonnen. 
 
 

Næste møde ?    14 august. 


