
Referat af bestyrelsesmøde Faaborg Sejlklub  
   d. 22-02 2017 Kl. 19.00 i Sejlklubben 

 
Tilstede: Gudrun, Solveig, Søren, Jakob, Carsten, Nils, Lene, Sune (senere) 
 

Nyt fra Formanden  
1.a Jolle skur 
Jakob gennemgår skuret med håndværkere i denne uge. 
Der bliver lidt færdiggørelse af skuret i marts måned. 
1.b OK EM 
Der er lavet hjemmeside: www.2017.okeuropeans.org  
Planlægning i gang. 
1.d Generalforsamling 
Ingen indkomne forslag til generalforsamlingen. 
 

Hjemmeside Sune orienterer 
2.a Hjemmeside. 
Fremover er det meningen, at udvalgsmedlemmer selv skal lægge egne informationer på 
hjemmesiden. 
Sune har koder til infoskærm i Brugsen. Hvis man ønsker at få noget på skærmen, 
kontakter man Sune. 
 

Hus, bro og plads orienterer 
3.a Nils orientere om div. 
Nye pladser målt op. Der bliver sendt breve ud til lejere, som får en stigning i leje pga. 
pladsen nye størrelse. 
3.b Nyt låse system 
Nye cylindere i alle låse. Tilbud 4659 fra Odense Låseservice til 38.756kr.     
Medlemmer af FSK kan købe nye nøgler (depositum 150kr.) eller bytte deres gamle nøgle 
gratis iht. følgende retningslinjer: 
C-nøgle: Alle medlemmer.           
B-nøgle: Trænere og udvalgsmedlemmer. 
A-nøgle: Bestyrelsesmedlemmer samt medlemmer med særlige beføjelser. 
Der kommer nøgleplan op, og vi forventer nøglebytning i forbindelse med standerhejsning.                        
 

Kapsejlads Søren orientere  

4.a Søren orientere om div. 
Intet nyt. 
 

Sejlerskole Lene orientere 
5.a Lene orienterer  
Sune overtager sejlerskolen fremover. 
 

Aktivitetsudvalg Solveig orienterer 

6.a Solveig orienterer 
Der er ved at blive lavet orden/system i køkkenet. 
Standerhejsning d.23.april kl.15. 
 

Økonomi Carsten orienterer 
7.a Status på økonomien. 
Carsten følger op. 
7.d Fremlæggelse af regnskab op generalforsamling. 

http://www.2017.okeuropeans.org/
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Ungdom Gudrun orienterer 
8.a Gudrun orienterer. 
Arbejdsweekend d.10-11.marts (uden børn) og 18.-19.marts (med børn) vedr. klargøring 
af joller og jolleskur. 
                                    
9. Eventuelt 
DS generalforsamling d.18.marts i Svendborg. 
Vi vil gerne have stor printer fra Carstens gamle arbejde (gratis). 
  
 
Næste møde onsdag kl.18.30 inden generalforsamlingen d.1/3. 
 
 

D.22.02.17 Lene Dolriis 


