
 

Referat bestyrelsesmøde FSK d.11.05.15 

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

Afbud: Nils 

 
Nyt fra Formanden  
1.b Sejlsportsliga. 
Vi blev nr.14 i det første ligastævne. 
 
1.c Ekstraordinær General forsamling/vedtægter 
Vi har fået kommentar fra Dansk Sejlunion på vores vedtægter. Sune retter vores vedtægter til 
efter disse kommentarer, og de bliver fremlagt til afstemning på den næste ordinære 
generalforsamling. 
Vi indkalder til ekstraordinær generalforsamling d.08.06.15, såfremt vi modtager penge på vores 
ansøgninger til nyt jolleskur. Jakob laver udkast til indkaldelse. 
 
1.d Nyt jolle skur. 
Vi får svar på ansøgning d.15.maj fra Kommunen.  
 
1.e Status på J70 
Intet nyt. 
 
1.g Gennemgang at forsikring 
Gudrun checker at liste over forsikrede både stemmer. 
 
1.h Gennemgang af div. sikkerheds instruktioner. 
Ungdomsafdelingen checker sikkerhedsinstruks herfor og ligger den på nettet. 
Sejlerskolens sikkerhedsinstruks blev gennemgået og er ok. Den ligger på hjemmesiden. 
 
1.i Hvad ønsker vi i en velkomst folder. 
En generel folder for Faaborg Sejlklub, hvor hver afdeling har et indlæg, og der evt. er en ugeplan. 
Kontaktoplysninger på udvalgsformænd og henvisning til hjemmeside. Sune laver oplæg. 
 

 
Hjemmeside Sune orienterer 
2.a Opdatering af tavler i gangen 
Er i gang. 
 
2.b Hjemmeside 
Der mangler oplysninger om hvert bestyrelsesmedlem. 
Hvis der skal noget på hjemmesiden, skal Sune have direkte besked. 

 
 
Hus, bro og plads orienterer 
3.a Har vi nogle ledige pladser vi kan leje og på årlig basis. 
Jakob sender mail ud til alle medlemmer på ventelisten vedrørende ledig sommerplads. 

 



Kapsejlads Søren orienterer  

4.a Søren orienterer om div. 
Vores kapsejlads Speed-cup er et ranglistestævne for Folkebåde. Alle klassebådsorganisationer har 
fået invitationer, men det er specielt Folkebådene, L23 og H-både, som har vist interesse for at  
deltage.  
 

 
Sejlerskole Lene orienterer 
5.a Lene orienterer 
Alle 13 teorielever bestod teoriprøven i duelighed. 
Vi har 17 elever til praktisk sejlads i år. 
Instruktører er Sune Hinz, Lars Rønsholt, Leif Nielsen, Lars Nielsen, Alex Toksvig, H.C. Sørensen. 
Bådsmænd er Axel Therkelsen og Steen Flæng Møller. 
 

 
Aktivitetsudvalg Solveig orienterer 

6.a Outdoor event 
Planlægning i gang vedr. forplejning. Man forventer 2500 aktive, som alle kommer forbi havnen. 
Der bliver brug for mange hjælpere. 
 
6.b Vi skal finde folk der ønsker at arrangere fællestur til Avernakø. 
D.8.-9.august. Sune Hinz og Marianne Bløcher arrangerer. 
 
6.c Dato for afrigger fest, hvad gør vi med stander nedtagning? 
Sidste lørdag i oktober (31.oktober). Standernedtagning foregår i forbindelse med festen. 
 

 
Økonomi Carsten orienterer 
7.a Status på økonomien. 
Orientering om diverse. 
 
7.b Hvordan går det med vores bank. 
Vi er skiftet til Sparrekassen Fyn. Hovedkonto, stævnekonto og en ekstra konto. Vi får lavet 
døgnboks. Der oprettes to dankort – et til Jakob og et til Solveig. 
Konti i Danske Bank er ikke lukket endnu. 
 
7.c Gennemgang af debitor liste.  
Carsten og Jakob har revideret debitorlisten. Der sendes rykkere ud. 
 
7.d Skal vi lave en plan for hvornår de forskellige opkrævninger skal udsendes hvert år. 
Lister med medlemmer, der skal opkræves kontingent til sommeraktiviteter, skal mailes til den lille 
revisor Karin senest d.25.05.15 for at rettidig betaling kan finde sted d.01.07.15. 
 
7.e Dankortterminal 
Det er for dyrt med dankortterminal. 
Vi skaffer en mobiltelefon med det billigste mulige abonnement, så vi kan modtage mobilpay. 
Carsten undersøger med banken, at det er ok. 
 



 
Ungdom Gudrun orienterer 
8.a Gudrun orienterer 
80 aktive i ungdomsafdelingen: 52 sejlere 28 krabber. 
10 nye våddragter er købt. 
Vi deltager aktivt i stævner i optimister og zoom. 
Ungdomsafdelingen reviderer hvilke tilskud, der kan gives i ungdomsafdelingen. 
 
9. Eventuelt 
Udvalg til ”Vild med vand” skal nedsættes. Der kan søges tilskud til aktiviteter hertil fra pulje. 
 
 
Næste møde d. 08-06-15 
 

D.11.05.15 Lene Dolriis 


