
  Referat bestyrelsesmøde Faaborg Sejlklub  
   d. 09-05 2016 Kl. 19.00 i Sejlklubben 

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

Nyt fra Formanden  
1.a Planlægning af klubaften 
Gudrun nr.4, Jakob nr.5, Nils og Carsten nr.3, Søren og Lene nr.1, Sune nr.2 
Søren laver kaffe og Solveig sørger for kage 
Bestyrelsen mødes kl.18 d.23.maj.Klubaften starter kl.19 
1.b OK EM 
Planlægningen er i gang. 
1.c Jolleskur 
Vi kommer evt. selv til at stå for den indvendige beklædning, hvis pengene ikke rækker. 
 

Hjemmeside Sune orienterer 
2.a Hjemmeside  
Opdateret 
2.b CB66 
Retningslinjer for brugen af CB66 blev gennemgået. 
Båden er flittigt brugt af ungdomssejlere. 
2.c Sejlsportsliga 
Den sædvanlige besætning kan ikke deltage i første stævne. 
Besætningen for første ligastævne er Magnus Bang Pedersen, Christian Schwartz, Sune 
og Kaare Hinz, Søren Nielsen. 
Vi ønsker at udvide truppen til sejlsportsligaen. 
 

Hus, bro og plads orienterer 
3.a Nils orienterer om div. 
Otte turister ved broen i weekenden. 
Det skal være muligt at betale havnepenge med MobilPay. 
3.b Nils orienterer om bropladser 
Ledig plads bliver udbudt. 
3.c Store maledag 
Tirsdag d.24.maj kl.17. 
 

Kapsejlads Søren orienterer  

4.a Søren orienterer om div. 
Onsdagskapsejlads startede godt, og der var mange besætningsmedlemmer til spisning 
bagefter. 23 tilmeldte både (en mindre end sidste år). 
4.b Speed Cup 
Tilmeldingerne er begyndt at komme ind.  
 

Sejlerskole Lene orienterer 
5.a Lene orienterer 
3 elever sejler duelighedssejlads om torsdagen, og 2 elever sejler kapsejlads om tirsdagen 
i sejlerskolen. 
 

Aktivitetsudvalg Solveig orienterer 

6.a Solveig orienterer 
Planlægningen af bespisning til Speed Cup er i gang. 
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Økonomi Carsten orienterer 
7.a Status på økonomien  
Vi sender rykkere ud til alle, der skylder kontingent. 
7.b +60 
Første aktivitet er mandag d.23.maj, hvor man mødes og sejler sammen. Der er link på 
hjemmesiden til videre information. 
 

Ungdom Gudrun orienterer 
8.a Gudrun orienterer 
Åben hus i den forgangne weekenden gik godt – det gav ca.8-10 børn til 
ungdomsafdelingen. Sail Extreme i Kerteminde i weekenden. 
                                    
9. Eventuelt 
Vi har fået købekort til Føtex 
 
Næste møde mandag d.13.06.16                                                  

   D.09.05.16 Lene Dolriis 


