
Referat af bestyrelses møde Faaborg Sejlklub  
   d.  26-02 2018 Kl. 19.00 i Sejlklubben 

 
 

Nyt fra Formanden  
1.a Tilpasning/facaderenovering/færdiggørelse af jolle lokale. Arbejds weekender 
 Ungdomsafd står for morgenbrød og frokost 
 Jakob og Marianne koordinerer antal til køkkenet. 
1.b Gennemgang af generalforsamling (indkommende forslag) 

Der er modtaget 1 forslag til dagsorden vedr Havvindmøllepark ”Lillebælt Syd”, som 
offentliggøres på hjemmesiden 

    

Hjemmeside og Sejlerskole Sune orienterer 
2.a Hjemmeside. Intet nyt 
2.b Status på Sejlerskolen Hvordan får vi flere instruktører. Sune har lavet et skriv som 
sendes ud inden generalforsamling.  
2.c Orientering om sejlsports liga /CB66. Retningslinier for sæsonen 2018 vedlægges 
referat. Der sendes indbydelse ud til alle medlemmer vedr Intro-dag til CB66/sejlsportsliga.   
2.d Indberetning af medlemslister til DS. Sune undersøger om det stadig er aktuelt. 
 

Hus, bro og plads orienterer 
3.a Nils orienterer om div. 
 Der er slået pæle.  
 Tyveri-alarm skal ændres til Nils’s tlf nr i stedet for Solveig’s. 
3.b bro pladser 
                                       

Kapsejlads Søren orienterer 

4.a  Søren orienterer om div. 
4.b Onsdags kapsejlads. Datoer og eventuelt andet nyt. 

Der kommer snarest invitation ud & åbnes for tilmelding til aftenkapsejlads inden for 
de næste 2 uger.  

 Udvalget påtænker at arrangere et forårsstævne for modelbådene DragonForce65 
 

Aktivitetsudvalg Solveig orienterer 

5.a Solveig orienterer 
 Standerhejsning 22.april med kage & kaffe.  

Kaare holder foredrags-aften m spisning fredag d. 13.april kl. 18  
5.b Hvordan fordeler vi de andre opgaver Jørgen har passet. 

Et brev sendes ud inden generalforsamling hvor vi søger en ”Vicevært” til 
opgaverne blandt medlemmerne 

 

Økonomi Gudrun.   JF orienterer 
6.a Status på økonomien. 
6.b Tøj 

Der har været problemer med bestillinger via firmaets hjemmeside. Skal nok 
promoveres lidt mere.  

6.c Person data. Oplæg kommer næste gang.  
 
 

Ungdom Marianne orienterer 
7.a Marianne orienterer. 

 Oplæg til trænerløn redigeres for småting, men godkendes. Forældre aflønnes ikke.  
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Der bestilles et nyt skrog på 4,7mtr GRAND som erstatter den gamle røde (22år 
gammel rib). Motor flyttes over. Gerne med levering til arbejdsweekend så der kan 
komme mob i.  

  
8. Eventuelt 
 
 
Næste møde: Mandag d. 12.marts kl. 19.00 


