
Referat af bestyrelsesmøde Faaborg Sejlklub d.07-04-14 

 

Tilstede: Carsten, Gudrun, Jakob, Johannes, Solveig, Lene 

Afbud: Morten, Søren 
 
Nyt fra Formanden 

 

1.a Orientere om ny hjemmeside  

Hjemmesideinformationer sendes til Sune: webmaster@faaborg-sejlklub.dk 
Jakob laver en liste til hjemmesiden med medlemspriser på. 
 

1.b Sportsbåds liga 
Vi låner to b-one både i påsken til at sejlerne kan øve sig i til sportsbådsligaen. 

 
1.c Vi har fået forhånds godkendt vores nye ungdoms grej hus, hvordan kommer vi videre. 
Gudrun og Jakob mødes med arkitekten ang. beklædning mm. De søger også anlægsfonden. 

 

1.d Forslag til indkøb af FSK jakker og poloer til videre salg. 

Der bestilles 35stk. jakker: 5stk. str. M, 5 stk. str. L, 10 stk. XL, 10 stk., XXL, 5 stk. XXXL 

Poloer/T-shirts bestilles senere. 

 

1.e Tanker om Sydfyns sejler weekend, se vedhæftede. 
Udkastet blev godkendt. Jakob sender ud til sejlklubberne på Sydfyn. 

 
Hus, bro og plads Johannes orienterer 

 

2.a Orientere om fordelingen af pladser. 
Den ophængte broplan blev ikke vedtaget i bestyrelsen. Plads 8 skal belægges med en båd fra 

ventelisten. Må i øjeblikket ikke bruges som sæsonplads, så længe vi har både på ventelisten, som 
kan ligge på plads 8.  Den "øverste" båd på ventelisten, som kan gå mellem pælene ved plads 
8 er en Sagitta 20. Den får derfor tildelt fast bropladsret fra 15-4-14.  

Medlemsnr. 724= Susanne Weesch slettes fra ventelisten. Sæsonplads nr.5 tildeles Peder Greve. 
 

2.b Orientere om vedligehold af bro og klubhus.  
Store maledag d.24.04.14 kl.17 
Optagning af skibe d.11.10.14 

Vi checker om vores fortøjninger ved broen er med fjedre, som der står i havnereglementet. 
 

2.c Anmeldelse af stormskade. 
Det arbejdes der stadig på. 
 

Kapsejlads Søren orienterer 

 

3.a Kontakt til havnen omkring afholdelse af stævner 
Det arbejdes der stadig på. 
 

3.b Div. Stævner 
Det arbejdes der stadig på. 

mailto:webmaster@faaborg-sejlklub.dk


Sejlerskole Lene orienterer 

 
4. a Er der styr på sæson 2014 

Skolebådene er klar til søsætning. Der bliver udskriftet tovværk på dem i år. 
Teoriprøve v/Georg afholdes d.28.04.14 
Pt. er der tilmeldt 10 elever til praktisk sejlads i sejlerskolen. 

Der afholdes introduktionsaften d.22.04.14 kl.19 i klubhuset. 
Der mangler to instruktører. 

 
4.b Er der styr på radio og avisen. 
Der er bestilt annoncering i radioen og avisen. 

 
Aktivitetsudvalg Solvej orienterer 

 
5.a 100 år jubilæums sommerfest. 
Aktivitetsudvalget er blevet udvidet med Camilla Andersen, Else Madsen, Marianne Bløcher 

Udkast til jubilæumsfest godkendt. 
Der mangler hjælpere til Speed Cup. 

 
5.b Stander hejsning 
D.27.04.14 kl.13.30 

 
Økonomi Carsten orienterer 

 

6.a Gennemgang af takster. 
Ok 

 
6.b Status på økonomien. 

Ok 
 
6.c Hvad går vi med vores bank. 

Carsten undersøger evt. skifte af bank. 
 

6.d Hvad gør vi med vores store indestående. 
Stilles i bero, så længe der arbejdes på evt. ny bank. 
 

Ungdom Gudrun orienterer 

 

7.a Gudrun orienterer omkring ungdomsarbejdet. 
Der er ordnet joller. 
 

8. Eventuelt 
Intet 

 
Næste møde d.12-05-2014 

Referent Lene Dolriis d.11.04.14, rev.12.04.14 


