
Referat fra best.møde i Faaborg Sejlklub d. 9 dec.2013 kl.19. 
 
Tilstede: Carsten L, Søren, Carsten E, Solveig,Jacob og Johannes(ref.) 
Afbud: Morten,John,Lene. 
 
1) Viggo Thomsen arbejder på ny hjemmeside. 
2) I sponsorudvalget arbejdes der på at skaffe midler til nyt materiel. Trygfonden har doneret 25000,00 

kr. 
3) Jacob skal snarest have møde med Mads Holdgaard fra Faaborg Outdoor-event. Anders Borg prøver 

at arrangere et Surfstævne; evt. ved hjælp af en underafd. / udvalg i FSK. Dette ser bestyrelsen 
positivt på. 

4) Det gode samarbejde med gymnasiet ( Marianne Blycher)søges fortsat i 2014. FSK kan evt. stå for 
undervisning i sikkerhed. Der stræbes mod ca. 10 elever pr. pædagog / underviser/ FSK-
instruktør. 

5) Der er planer om at opstarte en ” Sportsbåds-liga” på Fyn. Foreløbig har 4 klubber meldt om 
interesse ( bl.a. Svendborg SS  + FSK). Målgruppe kunne være unge fra ca. 18 til 30 år. En 
slags MatchRace- Round Robin. 4 stævner pr. år. Der er gode erfaringer fra Tyskland. Morten 
Rohde er udset til at være kontakt-person. 

6) På ”Foreningslet” søges oprettet en ”venteliste til broplads” foruden den gældende venteliste på 
hjemmesiden. I ”Foreningslet” skal anføres det enkelte medlems data, bl.a. mail + tlf.nr. 

7) Alle medlemmer på ventelisten til broplads  SKAL inden 1-2-14 maile til Johannes deres data = mail 
+ navn + adresse + medlemsnr. + tlfnr. + bådens data ( bredde + længde + dybgang). Hvis de 
for nuværende ikke har skib, SKAL der tillige nævnes, om man er ejer af et skib inden 1-4-14. 
Baggrunden er at der til sæson 2014 vil være ca. 3 pladser til fordeling. 

8) Alle broliggere SKAL overholde Havnereglement. Også vedr. fjedre på  alle fortøjninger. 
9) Stormen d. 28-10-13 ødelagde noget tag på mastehuset. Det er udskiftet. Vi håber forsikringen vil 

betale lidt af regningen. 
10) FSK stævner i 2014: 10+11 maj  = Torm Junior Stævne, Zoom8 + Europa-jolle + Opti + andre. 
11) 21 +22 juni:  Speed Cup 
12) 13 til 17 aug. = DM for L-23 og Express. 
13) Ultimo aug. = Tuco-Cup. 
14) Andre kan komme også. 
15) 100-års jubilæum afholdes i Helios Teater d. 25-1-14 kl. 13.30.  Solveig er igen tovholder. 
16) Der er forsøg på at fremstille en jubilæums Stander til salg til medlemmerne til sæson 2014. 
17) Regnskab: Vi håber at få generalforsamlingens accept til at hæve brolejen, således budget 2014 

kan balancere. 
18) Best.datoer:  d.13-1-14: Alle best.medlemmer skal være tilstede, således regnskab for 2013 kan 

underskrives.    3-2-14:  Breve vedr. indkaldelse til generalforsamling.   3-3-14: møde før 
generalforsamling.     5-3-14:  Generalforsamling.     10-3-14: Bestyrelsen konstituerer sig. 

19) Tegninger til nyt jolleskur er under udarbejdelse. 
20) Bestyrelsen godkender med applaus den af Debbie fremlagte handlingplan for ungdomsvenlig 

sejlklub, incl. Sikkerhedspolitik. 
 
 
Med sejler- og julehilsen      Johannes.Snedker. Mail: johannesbsnedker@gmail.com 


