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Nyt fra Formanden  
1.a Årshjul for Sejlklubben 
Inden næste møde har formanden og Sune gennemgået hjemmesiden 
Investeringer for det næste år:  
 Benzin-skur 
 Tilpasning/facaderenovering 
 Færdiggørelse af jolleskuret 
 Ophaler-anordning til følgebåde 
 Evt skifte toiletter /fliser..   
 
1.b Ny mastekran 
 De starter op i uge 48 (i dag) 
 
1.c Strukturen på vores møder og vores arbejde 

Drøftelse af mødestruktur. Dagsorden kommer fremover ud lørdag inden mødet. 
Punkter til dagsorden skal sendes til formanden senest fredag. Formanden tager 
punkter fra årshjul og opfølgningspunkter med fra sidste mødereferat.  

 
1.d Slagteri grunden. 

Der bliver ansat en person som skal starte med at orientere sig i forhold til Havnens 
interessenter. Sejlklubben vil arbejde på at få mere plads. Drømmescenarie: 
Undervisningslokaler til fælles foreningsliv 

 

Hjemmeside og Sejlerskole Sune orienterer 
2.a Hjemmeside. 
 Sune & Jakob tager et møde med Mads Holdgaard vedr hjemmesiden 
 
2.b Status på Sejlerskolen 

Vinteraktiviteter: 2 elever tager duelighedsbevis i Korinth. 5 FSK-elever tager 
Yachtskipper 3 tirsdag aftener. Derudover er der 6 elever fra Træskibsforeningen 
HÅBET.  
Det er en udfordring at få sejlerskole-instruktører. Sune laver et oplæg til mail – 
med lidt skriv/historier fra Lars og de andre tidligere instruktører. Mulighed for at 
man 2 pers kan dele et hold.   

 

Hus, bro og plads orienterer 
 
3.a Nils orientere om div. 

Inderste plads ved mastekranen forsvinder (midlertidig plads, bruger er informeret). 
Mastekranen er klar til foråret. Kan bruges af alle.  

 Preben har restaureret træ-skiltet ”Faaborg Sejlklub” – det er blevet rigtigt fint. 
  
3.b Pladser ved broen 
 Der slåes nye pæle på de yderste pladser med lidt rettelser på størrelserne.  
                                          
 

Kapsejlads Søren orienterer (Søren ikke tilstede) 
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4.a  Søren orientere om div. 
H-bådsklubben arbejder i at lave et master-stævne i 2018 – med H-både, Drager og 
Folkebåde (ca. 15 både i hver klasse). Hvis det kan ligge samtidig med 
OutdoorEvent, så kan Faaborg gerne afholde det.  

 Husk vi har sagt ja til Folkebåds-DM i 2019 
  
 

Aktivitetsudvalg Solveig orienterer 

5.a Solveig orienterer 
5.b Hvordan løser vi rengøring i klubben 

Solveig prøver at specificere en nærmere oversigt over hvor meget rengøring 
(toiletter, gang, klublokale, køkken) der skal til i de forskellige perioder. 
De andre opgaver tages op på næste bestyrelsesmøde.   

 

Økonomi Gudrun orienterer  
(Gudrun ikke tilstede – punktet rykkes til næste møde) 
6.a Status på økonomien. 
6.b Status på vores bank 
6.c Opkrævninger 
6.d Tøj 
6.e Budget 2018 
 
 

Ungdom Marianne orienterer 
7.a Marianne orienterer. 

Vinteraktiviteter: Haft kæntringsøvelse i svømmehallen med efterfølgende hygge & 
overnatning i sejlklubben. Der sejles hver anden søndag – Svømning hver anden 
søndag. Næste svømmehalsbesøg er søndag d. 10.dec kl. 14-16 (derefter 7/1, 21/1 
og 4/2) Der er plads til flere i svømmehallen! Vil gerne se flere ældre – tag 
børnebørnene med! (varmtvandsbassin er åbent).  

 Storjolle-sejlere har startet fysisk træning hver tirsdag fra 16-17.  
Træner/Instruktør-tøj til de alle instruktører både ungdom & sejlerskole 

                                    
8. Eventuelt 

Korinth Efterskole har fået lov til at bruge sejlklubbens faciliteter i skoletiden til 
sommer & FSK får elever med på deres Duelighedsundervisning til special-pris her i 
vinterperioden (aftenundervisning). De har 1-2 Megin-joller som kommer til at stå på 
pladsen. De betaler for brug af følgebåde i skoletiden.  
 
Afriggerfest drøftet. Hvorfor er der kun 50-60 deltager imod 100 deltagere tidligere? 
Bedre til at fejre Sejlklubben & de frivillige kræfter fx til afriggerfesten.  

 
Næste møde 11-12 


