
Referat fra møde i Hus-, Bro- og Pladsudvalget i Faaborg Sejlklub d.15-3-14  

Ingen bemærkninger til referat fra sidste møde. Godkendt. 
Johannes valgt til ordstyrer. 
Nils valgt til referent. 
 
1) Optagning af luftslanger 

Forløb godt og alle aktive trods kraftig vind og lavvande. Slanger til flydebro og krabbebro 
er bag rullen med de lange slanger. Kort til krabbebro, lang til flydebro. 
Det yderste på rullen til pælene trækkes ud syd om. 
Det inderste på rullen til broen trækkes ud nord om. 
Kai Th. levere nye slanger og koblinger. Der skal bores huller 1-1,5 mm for hver 2 mtr. 
Klabauter binder nye liner på sten til at holde slanger under vandet. 
Luftpumpen har kun kørt en time i vinter, så næsten ingen forbrug i år. 
 
2) Åbne for ferskvand, gennemgå el-systemer, vandslanger fremhænges, rød-grønne 
skilte ophænges.  
Vand er sat til, el vil MR Inst. se på, Leif S. vil afprøve alle stikkontakter på broen. 
Skal pæle-enderne lukkes med kobber, glasfiber eller andet? 
Ikke i år, men alle bedes holde øje med tilstanden og give besked til bestyrelsenvend  
Rød grønne skilte hænges op af Svend Aage Aage og Bent. 
 
3) Den nye el-stander på brovinge---opsat? Ny agterpæl på plads ved broplads 33 ? 

Ivar laver nyt lys ved ved brovinge, Beckett betaler pæl slået af Horne Havneservice. 
 
4) Ole Madsen sørger for sprøjtning af bro inden søsætning. Skal broen fejes ?? 
Ole Madsen sprøjter og tager sig af behandling af broen, sprøjter 2 gange. 
 
5) Opsætning af nye standere til redningskranse? 

Er lavet. 
 
6) Navn (Faaborg Sejlklub) for enden af broen? 
Droppet, Ole kommer i stedet med flagmast til stander yderst på broen. 
Vi ansøger bestyrelsen om en stor stander. 
  
7) Fordeling af ledige pladser og nye broliggere 2014 
Per Røssel              fra   8 til 11 
Karen M.Dam      fra 44 til 53 
Bent Kruse       fra 35 til 25 
Flemming Hansen      fra 46 til 44 
Sv. Aa.Rasmussen              fra 20 til 66 
Johannes Snedker              fra 53 til 20 
Jonas Pedersen      plads    46 
Karl J. Feddersen                plads    35 
Ole Madsen                          plads     4 
Peder Greve                        plads     8 
Jan Rosing                          plads    13 
 
8) Nye medlemmer i udvalget? 

Preben Johansson og Ole Madsen 
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9) Der er monteret tæller på strømforbruget til kompressor. Forbrug siden dec.2013? 
Kørt en time svarer til kr. 2 
10) Dato for Store Maledag OG samme dag arrangeres LOPPEMARKED over effekter, 
som IKKE er mærket med ejer navn og telefon, og som er fundet i diverse skure og på 
pladsen omkring klubben.  
ALLE KLUBMEDLEMMER SKAL HJEMTAGE DERES EGENDELE. Så maste hus kan 
blive ryddet op. 
Indtægten fra loppemarked går i klubkassen. Hvem står for markedet? 
Frivillige damer vedr. forplejning?? 
Dato for Store Maledag er den 24. 04.2014 kl. 17.00 
De frivillige damer har meldt sig så æggekagen er sikret. 
Udvalg kommer med ny dato da storemaledag er for tidlig på sæsonen. 
 
11) Hvad skal males / rengøres på ovennævnte dag ? Hvem skaffer remedier? 

Ole og Nils laver liste. 
 
12) Maling af klubhus + køkken + entre + baderums-radiatorer.  
Det er udført og meget flot. 
 
13) Oprydning i mastehus + skure inden Loppemarked . HVEM? 

Loppemarked udskudt til senere, måske en lørdag i juni. 
 
14) Til orientering: søsætning = 12-4-14 kl.07.00. Ingen tilmeldning. Optagning 2014 = 
d. 11-10. Her er Tilmeldning. Vi mangler aftale med vognmand vedr. datoer i 2015. 

Hvilke damer sørger for morgenbrød d. 12-4-14.? 
Er på plads. 
 
15) Forslag til ny formand i udvalget fra marts 2015. 

Johannes stopper så vi skal finde en ny. Forslag? 
 
16) Lakering af flagmast : Hvornår? Ny isolering af klubhus-loft under tag. Hvornår? 

Venter til næste år, får måske vinter plads hos Tuco Værft. Isolering senere. 

17) Fremvisning af planer vedr. nyt jolleskur langs buskene ind til sejlmager. Hvilke 

konsekvenser får det for vinteropbevaring af bådene.? 

Planerne er i høring hos kommune og naboer.  
Udvalg stemt for at skur skal være, hvor det er og ikke i skel til nabo. 
 
18)Udskiftning af glas/vinduer i entre. Hvornår? Skal der opmures 1 m. mur under 
vinduer? 
Nils indhenter tilbud så vi ved hvad prisen er på ved lige hold frit materiale. 
 
19) Oprydning i bureau .Hvem ? 
Udvalg enige om at den ligger hos ungdom og kapsejladsudvalg 
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20) En ekstra ovn til køkken?? Har vi tilstrækkeligt med el og kloak ( WC) til årets 
stævner? 
Det må dem som er brugere og bestyrelsen bestemme. 
 
21) Er udekøkkenet opsat? 
Ja, men der mangler at tilsluttes koldt og varmt vand. 
 
22) Andet? 

Nej, mødet sluttede kl. 16.15 
 
 
 
Referent Nils Norman 


