
Referat af bestyrelses møde Faaborg Sejlklub  
   d.  13-05 2019 Kl. 19.00 i Sejlklubben 

 
Tilstede: Gudrun Harboe, Nils Norman Christensen, Jakob Frost, Marianne Bløcher 
Afbud fra: Sune Hinz, Søren Nielsen & Carsten Lauritzen 
 

Nyt fra Formanden  
1.a Udsendelse af nyhedsbreve. 
Formanden ønsker materiale fra afdelingerne inden 1 uge til nyhedsbrev.  
1.b Byggeri. Udvalget arbejder stadig på tegningerne.  
 

Hjemmeside og Sejlerskole Sune orienterer 
2.a Status på Sejlerskolen  
Der er 6 hold i sejlerskolen. CB66 stævnet gav 6.330kr i overskud.  
2.b Hjemmeside. 
 

Hus, bro og plads orienterer 
3.a Nils orientere om div. 
 - droneflyvning 
 - joller på land 

- Store maledag på mandag kl. 16.00. Ingrid laver æggekage. Opslag på 
hjemmesiden i dag. 

3.b Fordeling af pladser ved broen 
 - 2 ledige pladser ved broen. Der sendes mail ud.  
3.c Trappe ved slæbested 
 - Der har været møde i dag omkring det. 
                                     

Kapsejlads Søren orienterer 

4.a  Søren orientere om div. 
 Onsdagssejladserne er gået i gang 
4.b  Tuco cup 2019 
 

Aktivitetsudvalg Marianne orienterer 

5.a Marianne orienterer om div. 
- Invitation & tilmelding er lagt ud på hjemmesiden til Skt Hans arrangement med 
grill menu og bålsang etc.  

5.b Folkebåds DM 
 - Anders Lund er fotograf.  
5.c E jolle EM 

- 34 MASTER sejlere tilmeldt lige pt (kun 2 danskere). Deadline 15.maj. 
Styregruppen holder møde igen på mandag kl. 19.00 

 

Økonomi Gudrun.    
6.a Status på økonomien. 
Halvårsregnskab næste gang. Revisoren skal huske at hæve kontingentet. 
Betalingsmodul & tilmelding (til arrangementer) via foreninglet skal undersøges nærmere.  
6.b Debitor liste gennemgåes på næste møde. Gl debitorer skal rykkes.   
6.c Forsikringer. Alternativt tilbud. Pantaenius vil ikke gøre det billigere.  
6.d Digital signatur – Gudrun checker til næste møde.  
 

Ungdom Marianne orienterer 
7.a Marianne orienterer. 



Referat af bestyrelses møde Faaborg Sejlklub  
   d.  13-05 2019 Kl. 19.00 i Sejlklubben 

Modtaget sponsorat på 30.000 fra DIF + 5000kr fra Opel. = indkøb af 3 nyere optimister 
(ikke nye) 
Der er brug for ekstra telefonpæle til joller (måske et projekt til store maledag) 
 
Der har været afholdt kæntringsøvelse for 26 børn & tilrigningskursus & forældremøde for 
masser af nye forældre i søndags – stor succes og flot fremmøde. Der afholdes 
loppemarked i garderoben resten af maj måned.  
 
Sidste torsdag: 39 sejlere på vandet og 24 krabbebørn. I alt 63 aktive børn på en alm 

torsdag! 😊  

Venteliste oprettes nu til Krabbeklub & begynder Opti.  
Skolesejlads Svanninge Skole 13.juni med besøg af 25 skolebørn fra 4. og 6.klasse 
FSK er vært for en Landstræningslejr for E-joller d. 30/5-2/6.juni 
 
8. Eventuelt 
 
Næste møde.  Mandag d. 17.juni kl. 19.00 


