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

Nyt fra Formanden  
1.a Jolle skur 
Skuret bliver snart færdigt. Der blev arbejdet flot på det i forgange weekend. 
1.b OK EM 
Der er holdt møde med Sport Event Fyn og Sport Event Danmark og vi får tilskud herfra. 
1.c nyheds mail 
Kommer ud inden generalforsamlingen 
1.d Generalforsamling 
D.1/3 kl.19.30. Jakob laver indkaldelse. 
I øvrigt: Vi godkender det tilbud, som Jakob har fået på ny forsikring, hvor det hele er 
samlet. 
 

Hjemmeside Sune orienterer 
2.a Hjemmeside. 
Er opdateret.  
Sune holder møde med evt. ny webmaster. 
Vi er med i infoskærm i SuperBrugsen, hvor vi kan lægge arrangementer op. 
 

Hus, bro og plads orienterer 
3.a Nils orientere om div. 
Oplæg til skrivelse vedr. ny plads ved broen gennemgås ved næste bestyrelsesmøde 
3.b Nyt låse system 
Vi skifter A-nøgle-lås (til køkkenet og skab i bureauet), da vi har mange nøgler ude, som vi 
ikke har styr på. Vi skal have 2 stk. B-hængelåse til det nye jolleskur. Nils får tilbud på 
dette samt 20stk. A-nøgler, 20stk. B-nøgler, 30stk. C-nøgler. Fremover styrer Solveig og 
Jørgen nøglerne. 
3.c Møde med havnen 
Havnen får ny mastekran, som kan klare 2,5 ton og er så høj, at den kan klare de master, 
som ligger i havnen. Den forventes at blive klar til næste vinter. 
D.10.juni Havnens Dag - Vild med vand. Vi deltager. 
                                      

Kapsejlads Søren orienterer  

4.a Søren orienterer om div. 
Vi får et nyt lokale yderst på Munkholm, når det bliver færdigt til næste år. I år bliver vi i det 
gamle skur. 
Kapsejladsudvalg: Søren Nielsen, Sune Hinz, Jakob Frost, Erik Medelby Andersen 
Udvalget ønsker udvidelse. Er nogen interesseret i at deltage, skal de kontakte Søren 
Nielsen. 
 

Sejlerskole Lene orienterer 
5.a Lene orienterer 
Intet nyt.  
 

Aktivitetsudvalg Solveig orienterer 

6.a Solveig orienterer 
D.29.03 kl.18.30-22.00 holder vi en spændende aften med Lars Simonsen vedr. familie-
ekspedition i kajak. Kajakklubben, Roklubben og Motorbådsklubben er inviteret med. 
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Økonomi Carsten orienterer 
7.a Status på økonomien. 
Regnskab 2016 blev gennemgået og godkendt. 
7.b +60 :-) 
Intet nyt. 
7.c Har vi styr på opkrævninger. 
Ja, Carsten og Jakob har gennemgået dem. 
7.d Budget 
Budget 2017 blev gennemgået og godkendt. 
7.e Indberetninger til kommunen. 
Nyt system til indberetninger til tilskud fra kommunen har vi styr på. 
 

Ungdom Gudrun orienterer 
8.a Gudrun orienterer. 
To sejlere i Spanien - bl.a. fået en 10.plads. 
Gudrun har søgt om en trænings- og aktivitetsstativ til pladsen. 
 
                                    
9. Eventuelt 
Jakob er indtrådt i styregruppen i ”Vores Fåborg” - en forening af erhvervsdrivende i 
Fåborg. 
 
Næste møde d.22.02.17 kl.19 
 

D.30.01.17 Lene Dolriis 


