
Til	  Bestyrelsen	  

Referat	  af	  bestyrelsesmøde	  d.	  9.	  september	  2013	  

Deltagere:	  	  JF,	  	  Søren	  Nielsen,	  Lene	  Dolriis,	  CE,	  CL,	  MR(referent)	  

Fraværende:	  	  	  	  JS,	  SR	  

Formanden	  

JF	  har	  været	  forsikringerne	  igennem	  med	  Codan	  forsikring.	  Vi	  er	  dækket	  ind	  m.h.t.	  
vort	  materiel	  og	  bygninger.	  JF	  vil	  yderligere	  undersøge	  besparelses	  mulighed	  ved	  
evt.	  fravalg	  	  af	  kasko	  på	  de	  mange	  gamle	  optier.	  Desuden	  kan	  sniperne	  reguleres	  
ned	  i	  kasko	  præmie,	  -‐	  alt	  afhængig	  af	  om	  det	  giver	  væsentlige	  besparelser.	  

Sponsorudvalget:	  Der	  arbejdes	  med	  mange	  ansøgningsmuligheder,	  -‐	  en	  enkelt	  
ansøgning	  er	  sendt	  afsted	  til	  Trygfonden	  og	  vedrører	  bl.a.	  speedbådskørekort	  og	  
VHF	  radioer.	  

JF	  lister	  de	  enkelte	  tiltag	  til	  næste	  bestyrelsesmøde.	  

Hus,	  bro	  og	  plads	  

Klubbens	  bro:	  

MR	  havde	  på	  basis	  af	  tegning	  over	  FSK	  broen	  og	  målene	  på	  de	  enkelte	  pladser	  
beregnet	  arealet	  af	  hver	  plads	  og	  indlagt	  i	  regneark.	  

MR	  gennemgik	  scenarie	  for	  fremtidige	  brotakster,	  herunder	  opdeling	  i	  4	  pris	  
grupper	  efter	  Areal(A<35m2,	  45m2>A	  >35m2,	  45m2<A<55M2	  og	  A>55m2),	  sats	  
reguleringen	  og	  samlet	  årligt	  provenu.	  	  

MR	  havde	  inden	  bestyrelsesmødet	  fremsendt	  samlet	  oplæg	  som	  blev	  drøftet	  meget	  
intenst.	  Søren	  Nielsen	  havde	  til	  bestyrelsesmødet	  medbragt	  Faaborg	  Havns	  
takstblad	  gældene	  for	  alle	  nye	  pladsliggere.	  	  

Bestyrelsens	  mål	  med	  takstforhøjelser	  ved	  klubbens	  bro	  er	  (over	  en	  3	  årig	  
indfasning)	  at	  nå	  en	  fremtidig	  pris	  på	  ca.	  det	  halve	  af	  Faaborg	  Havns	  incl.	  et	  aktivt	  
medlemskontingent.	  

Ved	  en	  sammenligning	  af	  de	  nye	  beregnede	  satser	  i	  MR	  oplægget	  med	  Havnens	  
takstblad	  ses	  at	  ovennævnte	  mål	  netop	  nås.	  Havnens	  broliggere	  er	  desuden	  pålagt	  
ret	  store	  indskud,	  samt	  væsentlig	  højerere	  takster	  for	  vinterplads	  og	  optagning	  og	  
isætning.	  



Bestyrelsen	  ønsker	  dog	  ikke	  at	  fremlægge	  ovennævnte	  forslag	  for	  takstforhøjelser	  
uden	  at	  det	  af	  driftbudgettet	  kan	  retfærdiggøres,	  -‐	  altså	  at	  der	  er	  behov	  for	  ekstra	  
indtægter	  for	  at	  balancere	  driften.	  

CL	  arbejder	  med	  oplæg	  til	  nyt	  driftbudget	  og	  alle	  udvalg	  skal	  aflevere	  senest	  mandag	  
d.	  16/9.	  	  

MR	  gennemgik	  forslag	  til	  ændring	  af	  havnereglementet	  og	  der	  var	  ændringsforslag.	  
MR	  har	  indføjet	  ændringerne	  og	  forslaget	  er	  fremsendt	  til	  bestyrelsen	  sammen	  med	  
dette	  referat.	  

Aktivitetsudvalget	  og	  Kapsejlads	  

Tuco-‐cup	  gik	  godt	  og	  gav	  et	  pænt	  overskud.	  

Der	  arbejdes	  på	  afholdelse	  af	  kombineret	  Express	  og	  L23	  DM	  i	  2014.	  

Onsdags	  sejladserne	  forløber	  fint,	  dog	  er	  opdateringer	  af	  reultater	  på	  hjemmesiden	  
ikke	  godt	  nok,	  -‐	  der	  arbejdes	  på	  en	  løsning.	  

Sejlerskole	  

Søren	  Nielsen	  har	  talt	  med	  Georg	  Thuesen.	  Georg	  har	  sagt	  ja	  til	  at	  vinterundervise	  
vedr.	  duelighedsbevis	  og/eller	  speedbådskørekort,	  -‐	  Mere	  herom	  senere.	  

Økonomi	  

CL	  har	  gjort	  sig	  tanker	  vedr.	  periodisering	  af	  driftsregnskabet,	  men	  for	  at	  få	  flere	  
input	  og	  forslag	  indkaldes	  økonomi	  udvalget	  for	  en	  vurdering	  af	  hvorledes	  drift	  
regnskab	  og	  rapportering	  kan	  optimeres.	  	  

CL	  skal	  have	  input	  til	  driftbudget	  2014	  senest	  mandag!	  

Ungdom	  

JF	  har	  talt	  med	  arkitekt	  Kjærsgård,	  han	  vil	  gerne	  være	  behjælpelig	  med	  at	  tegne	  
oplæg	  til	  nyt	  jolleskur.	  CE	  og	  JF	  deltager.	  

Der	  er	  klubmesterskab	  d.	  28/9-‐13.	  

OBS!	  	  Næste	  bestyrelsesmøde	  er	  d.	  7/10-‐13	  

MVH	  	  

	  Morten	  Rohde	  



	  


