
Referat af bestyrelsesmøde Faaborg Sejlklub  
   d. 13-6 2016 Kl. 19.00 i Sejlklubben 

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

Før bestyrelsesmødet 
Vi afholdt et møde med konsulent Per Tørslev, som hjalp os med på grundlag af de input, 
som vi havde fået på klubaftenen d.23.maj, at formulere retningslinjer for, hvad klubben og 
bestyrelsen skal arbejde med i fremtiden. 
 

Nyt fra Formanden  
1.a Jolle skur 
Der bliver boret nu, og bygningen påbegyndes til august. 
1.b Sydfyns sejler weekend 
Afholdes fredag d.24.juni-søndag d.26.juni i Svendborgsund Sejlklub. Jakob sender 
indbydelse ud som mail, og Sune ligger den på hjemmesiden. 
 

Hjemmeside Sune orienterer 
2.a 2.b Hjemmeside. 
Intet nyt 
2.b CB66 
Intet nyt 
2.cSejlsportsliga 
Bestyrelsen ønsker FSK´s besætning tillykke med 1.pladsen i stævnet i weekenden. 
2.d Avernakø tur 
Arrangementet kommer til at ligne sidste års. Marianne og Sune arrangerer. 
 

Hus, bro og plads orienterer 
3.a Nils orientere om div. 
Der kom 10-12 i år til malerdagen. Malerdagen rykkes frem næste år. 
Nils og Hans Peter Jørgensen deltager i Havnens brugerudvalg. Referater kan ses på 
Fåborg Havns hjemmeside. 
                                          

Kapsejlads Søren orienterer  

4.a Søren orientere om div. 
Intet nyt 
4.b Speed Cup 
50 glade deltagere og 15 gode hjælpere deltog i weekendens stævne. Vi fik meget ros. 
 

Sejlerskole Lene orientere 
5.a Lene orienterer  
Intet nyt 
 

Aktivitetsudvalg Solveig orienterer 

6.a Solveig orienterer 
Speed Cup gik godt. 
 

Økonomi Carsten orienterer 
7.a Status på økonomien. 
Diverse afklaringer blev gennemgået. Swipp forsvinder snart. 
7.b +60 :-) 
Startet op. De hygger sig. 
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7.c Har vi styr på opkrævninger. 
Revisoren skal have besked fra alle udvalgsformand inden d.18.06.16 om, hvilke 
medlemmer, der skal opkræves for hvilke aktiviteter. 
Carsten checker, at revisoren har sendt rykkere ud.  
 

Ungdom Gudrun orienterer 
8.a Gudrun orienterer. 
TORM-stævne med 170 sejlere gik godt. Vi fik ros. A-optimist-udtagelse gik godt. 
                                 
9. Eventuelt 
Gudrun arbejder i at få lavet FSK-trøjer m.m., som medlemmerne kan købe. Hun kommer 
med oplæg til bestyrelsesmødet i august. 
 
Næste møde d.08-08-16 
 

D.13.06.16 Lene Dolriis 


