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Referat	  af	  bestyrelsesmøde	  i	  Faaborg	  Sejlklub	  d.13.01.14	  kl.19	  

Tilstede:	  Carsten	  L,	  Carsten	  E,	  Solveig,	  Søren,	  Jakob,	  Johannes,	  Lene	  

Afbud:	  Morten	  

1. Nyt	  fra	  formanden	  
a. Orientere	  om	  ny	  hjemmeside	  

Ny	  hjemmeside	  forventes	  klar	  til	  100	  års	  jubilæet.	  
b. Sponsorarbejde	  

Der	  arbejdes	  på	  at	  få	  sponsoreret	  tre	  nye	  optimistjoller.	  
c. Mulig	  surf-‐afdeling	  

Der	  arbejdes	  videre	  på	  surf-‐afdeling.	  
d. Samarbejde	  med	  skoler	  

Pilotprojekt	  med	  Toftegårdskolen	  er	  blevet	  standset	  af	  kommunen.	  
e. Sportsbådsliga	  

Morten,	  Max,	  Sune	  er	  til	  møde	  d.13.01.14	  vedr.	  sportsbådsligaen.	  
	  

2. Hus,	  bro	  og	  plads	  Johannes	  orienterer	  
a. Fordelingen	  af	  pladser	  

Mail	  sendes	  ud	  til	  klubbens	  medlemmer	  på	  venteliste	  til	  broplads	  
b. Vedligehold	  af	  bro	  og	  klubhus	  

Ikke	  behov	  for	  vedligehold	  af	  bro,	  men	  pæl	  repareres.	  Klubhus	  inkl.	  toiletrum	  skal	  males	  
indvendig.	  Frivillige	  kan	  melde	  sig	  til	  det.	  Opslag	  sættes	  op	  eller	  mail	  sendes	  ud.	  

c. Brev	  til	  broliggere	  
Sendes	  snarest.	  

d. Anmeldelse	  af	  stormskade	  
Jakob	  og	  Johannes	  ordner	  det.	  

I	  øvrigt:	  Søsætning	  d.12.april	  2014.	  
	  

3. Kapsejlads	  Søren	  orienterer	  
a. Kontakt	  til	  havnen	  omkring	  afholdelse	  af	  stævner	  

Det	  arbejdes	  der	  på.	  
b. Div.	  Stævner	  

Der	  er	  fundet	  dommere	  til	  alle	  stævner.	  
Første	  onsdagskapsejlads	  d.23.april	  2014.	  
Opstartsmøde	  for	  pigesejlere	  tirsdag	  d.22.april	  2014.	  
	  

4. Sejlerskole	  Lene	  orienterer	  
Det	  går	  godt	  med	  Georgs	  teoriundervisning.	  
	  

5. Aktivitetsudvalg	  Solveig	  orienterer	  
a. 100års	  jubilæum	  

Planlagt	  
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b. 100års	  jubilæum	  bog	  og	  vimpler	  
Bog	  ok.	  Vimpler	  i	  gang.	  

c. 100års	  jubilæum	  budget	  
Ok	  
	  

6. Økonomi	  Carsten	  L.	  orienterer	  
a. Budget	  og	  regnskabsopfølgning.	  Carsten	  fremlægger	  udkast	  

Regnskab	  godkendt	  og	  underskrevet	  af	  bestyrelsen.	  
b. Hvornår	  er	  regnskabet	  klar	  og	  hvornår	  holder	  vi	  generalforsamling	  

Generalforsamling	  d.05.03.14.	  
Carsten	  L.,	  Carsten	  E.,	  Solveig	  og	  Søren	  er	  på	  valg.	  Alle	  undtagen	  Carsten	  E.	  genopstiller.	  

c. Hvem	  gør	  hvad	  til	  generalforsamling	  
Jakob	  laver	  indkaldelse	  og	  labels	  klar	  inden	  for	  14	  dage.	  Carsten	  L.	  laver	  regnskab	  klar.	  
Johannes	  sørger	  for	  frimærker	  og	  konvolutter.	  Solveig	  sørger	  for	  at	  pakke	  det	  hele.	  
	  

7. Ungdom	  Carsten	  E.	  orienterer	  
a. Torm	  stævne	  

Det	  arbejdes	  der	  på.	  
b. Jolleskur	  

Tegninger	  er	  udfærdiget	  og	  sendes	  til	  kommunen	  for	  godkendelse.	  
c. Carsten	  orienterer	  om	  aftale	  med	  hans	  afløser	  

Ingen	  afløser	  er	  fundet.	  Carsten	  E.	  indkalder	  forældregruppen	  til	  møde	  herom.	  
	  

8. Eventuelt	  
Tænk	  over,	  hvem	  der	  skal	  være	  årets	  FSK´er.	  
Næste	  møde	  d.03.02.14	  
	  

Referant	  Lene	  Dolriis,	  d.20.01.14	  


