
Referat af bestyrelsesmøde Faaborg Sejlklub  

   d. 19–9 2016 Kl. 19.00 i Sejlklubben 

 

 

Tilstede: Søren, Gudrun, Sune, Solveig, Carsten, Jakob, Lene 

Afbud: Nils 

 

Nyt fra Formanden  
1.a Jolle skur 

Vi har fået 180.000kr. fra Bygge- og Anlægsfonden. Vi forventer snarlig opstart. Afslutning i dette 

kalenderår. Nedrivning af det gamle skur sker snart. 

1.b Outdoor Sydfyn 

Gode tilbagemeldinger på arrangementet i år. Vi fik 10.000kr i overskud til FSK. 

1.c Opfølgning på Per Tørslev 

Udsættes til næste møde. 

 

Hjemmeside Sune orienterer 

2.a Hjemmeside. 

Der er lavet tilmelding til afriggerfest. Fællesspisninger bliver lagt ind. Den første mandag i hver 

måned mødes 60+ til morgenmad og samvær. 

Vi arbejder på, at ajourføring af hjemmesiden kommer ud på flere hænder. 

 

Hus, bro og plads orienterer 

3.a Nils orientere om div. 

Torsdag d.13/10 skal pladsen være ryddet for joller. 

Fællesoptagning d.15/10.                                          

 

Kapsejlads Søren orientere  

4.a  Søren orientere om div. 

Vi overvejer, om vi stadig skal afholde Speed Cup i 2017, da vi skal afholde EM for Ok-joller. 

Aftenkapsejladserne er slut for i år. 

4.b Tuco cup 

Hyggeligt. Vi vil satse på at få flere deltagende både næste år. 

 

Sejlerskole Lene orientere 

5.a Lene orientere.  

Praktisk duelighedsprøve afvikles d.12/10, hvorefter masterne tages af. 

Der arrangeres ikke teoriundervisning denne vinter. 

Evt. intropris det første år for at låne skolebåden til kapsejlads tirsdag eller onsdag. 

 

Aktivitetsudvalg Solveig orienterer 

6.a Solveig orienterer 

Vi har i alt tjent 25.000kr. på stævner i år. 

6.b Afrigger fest 

Lørdag d.29/10 kl.17. Sidste frist for tilmelding d.21/10. 
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Økonomi Carsten orienterer 

7.a Status på økonomien. 

Stabil økonomi. 

7.b +60 :-) 

Den første mandag i hver måned mødes 60+ til morgenmad og samvær. 

7.c Har vi styr på opkrævninger. 

Carsten følger op på manglende opkrævninger i samarbejde med revisoren. 

 

Ungdom Gudrun orienterer 

8.a Gudrun orienterer. 

Der er blevet afviklet klubmesterskab i weekenden. 

Vi køber en båd magen til Solveig for penge, som vi har fået fra Den A.P. Møllerske støttefond. 

                                    

9. Eventuelt 

Vi har besluttet, at der skal sættes videoovervågning op i klubhuset. 

I sejlsportsligaen blev vores drenge nr.5 i år. 

 

Næste møde 10–10 

Lene Dolriis d.19.9.16 


