
Til	  Bestyrelsen	  

Referat	  af	  bestyrelsesmøde	  d.	  03.	  februar	  2014	  

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

Fraværende:	  JS(delvis)	  

Formanden	  

-‐ Der	  indkaldes	  til	  møde	  i	  sponsor	  udvalget	  for	  drøftelse	  af	  indsats	  for	  
anskaffelse	  og	  drift	  af	  J70	  sportsbåde.	  

-‐ Der	  indføres	  ”hils	  på	  aften”	  for	  nye	  medlemmer,	  -‐	  det	  kan	  f.	  eks.	  være	  i	  
forbindelse	  med	  et	  bestyrelsesmøde,	  hvor	  nye	  medlemmer	  kan	  få	  info	  og	  
sætte	  ansigt	  på	  bestyrelsen	  m.v.	  –	  mere	  info	  senere.	  

-‐ Det	  står	  nu	  klart	  at	  ny	  hjemmeside	  er	  køreklar	  pr.	  1/3-‐2014.	  
-‐ JF	  informerede	  om	  den	  nye	  kapsejladsliga,	  herunder	  det	  mandat	  der	  er	  givet	  

til	  Max	  og	  Sune	  vedr.	  sejladser	  og	  FSK	  hold	  i	  2014.	  Max	  og	  Sune	  beslutter	  
hvilke	  sejlere	  der	  bedst	  kan	  repræsentere	  klubben,	  -‐	  målet	  er	  at	  fastholde	  FSK	  
i	  ligaen,	  hvilket	  bliver	  en	  udfordrende	  opgave.	  	  DS	  info.	  	  materiale	  er	  mailet	  til	  
bestyrelsesmedlemmer.	  –	  Bestyrelsen	  bakkede	  op	  om	  ovennævnte	  mandat	  til	  
de	  2	  sejlere.	  

Hus	  bro	  og	  plads	  

-‐ Der	  skal	  males	  indvendigt	  i	  klubhuset	  d.	  8-‐9/2	  og	  15-‐16/2,	  -‐	  der	  er	  
”reklameret”	  meget	  for	  dette	  arbejde	  der	  skal	  udføres	  af	  medlemmerne,	  -‐	  vi	  
håber	  der	  møder	  mange	  op	  de	  2	  weekender.	  

-‐ Der	  er	  torskespisning	  d.	  28/2	  og	  vi	  håber	  at	  mange	  medlemmer	  deltager.	  
-‐ Johannes	  gennemgik	  hovedpunkterne	  i	  sidste	  mødereferat	  fra	  hus	  bro	  og	  

plads	  udvalget.	  

Kapsejlads	  

-‐ FSK	  brev/aftale	  oplæg	  til	  havnen	  vedr.	  samarbejde	  ved	  stævner	  m.v.	  er	  under	  
behandling	  af	  havnens	  administration.	  I	  øjeblikket	  overskygger	  den	  
forestående	  lukning	  af	  slagteriet	  dog	  behandlingen	  af	  brevet	  vedr.	  
samarbejdet.	  

-‐ Planlægningen	  af	  sæsonens	  stævner	  forløber	  planmæssigt.	  

	  

	  



Sejlerskolen	  

-‐ Lene	  er	  ved	  at	  få	  sat	  holdet	  af	  instruktører,	  det	  ser	  fornuftigt	  ud.	  Nu	  er	  det	  
afgørende	  hvor	  mange	  elever	  der	  kommer.	  

-‐ Som	  sidste	  år	  ophænges	  reklamer	  vedr.	  sejlerskole	  start	  op	  i	  byens	  
forretninger	  m.v..	  

-‐ Erik	  Medelby	  og	  besætning	  har	  lejet	  den	  ene	  FSK	  L23	  for	  onsdags	  kapsejladser	  
i	  2014.	  

Aktivitesudvalget	  

-‐ Trin	  1	  vedr.	  100	  års	  jubilæet	  i	  helios	  og	  fakkeltog	  til	  sejlklubben	  forløb	  over	  alt	  
forventning,	  super	  godt	  arrangeret	  af	  udvalget.	  

-‐ Trin	  2	  vedr.	  100	  års	  jubilæet	  planlægges	  til	  d.	  14/6,	  -‐	  samtidigt	  med	  Outdoor	  
Eventen.	  –	  Nærmere	  herom	  senere.	  

-‐ Trin	  3	  vedr.	  100	  års	  jubilæet	  bliver	  i	  forbindelse	  med	  afriggerfesten	  d.	  25/10,	  
hvor	  der	  gøres	  	  ekstra	  ud	  af	  festen,	  -‐	  nærmere	  herom	  senere.	  

Økonomi	  

-‐ Bestyrelsesberetningen	  bliver	  gennemgået	  ved	  næste	  bestyrelsesmøde/JF.	  
-‐ Regnskabet	  og	  budget	  for	  det	  nye	  år	  blev	  kort	  gennemgået,	  herunder	  

revisorernes	  kommentarer	  som	  alle	  blev	  taget	  til	  efterretning.	  
-‐ De	  nye	  brotakster	  blev	  gennemgået,	  -‐	  JS	  snedkers	  prisliste	  reguleres	  herefter,	  

det	  gælder	  også	  taksterne	  for	  midlertidige/ikke	  faste	  broliggere,	  samt	  
gæstepladser	  der	  reguleres	  op	  til	  130,-‐	  kr	  pr.	  overnatning.	  

-‐ Nye	  brotakster:	  
gruppe	  1:	  mindre	  end	  eller	  lig	  med	  35	  m2	  stiger	  med	  	  kr	  500/året.	  
gruppe	  2:	  mindre	  end	  eller	  lig	  med	  45	  m2	  og	  større	  end	  35	  m2,	  stiger	  med	  kr	  
1000/året.	  
gruppe	  3:	  mindre	  end	  eller	  lig	  med	  55	  m2	  og	  større	  end	  45	  m2,	  stiger	  med	  kr	  
1500/året.	  
gruppe	  4:	  større	  end	  55	  m2,	  stiger	  med	  kr.	  2000/året.	  
Ovennævnte	  stigninger	  indfases	  over	  2	  år,	  -‐	  altså	  med	  halvdelen	  i	  det	  
fremlagte	  forslag	  til	  budget	  og	  regnskabsår.	  
Ved	  indfasning	  over	  2	  år	  betyder	  det	  ca.	  31.000	  kr	  det	  første	  år	  og	  derefter	  
ekstra	  61.500	  kr	  i	  klubkassen	  

-‐ Det	  blev	  oplyst	  at	  Hans	  Tønnesen	  ønsker	  at	  stoppe	  som	  revisor,	  Sussanne	  Hinz	  
har	  tilbudt	  at	  overtage.	  

	  



Ungdom	  

-‐ Torm	  stævne	  planlægning	  forløber	  ok.	  Stig	  Bløcher(WINNER)	  er	  stævne	  leder.	  
-‐ Der	  er	  lavet	  tegnings	  oplæg	  for	  nyt	  jolleskur,	  -‐	  JF	  har	  dialog	  med	  arkitekt.	  

nærmere	  herom	  senere,	  herunder	  myndigheds	  udtalelse,	  finansiering,	  m.v..	  
-‐ Ny	  ungdomsformand	  efter	  Carsten.	  -‐	  Forskellige	  ”emner”	  blev	  drøftet.	  JF	  

ringer	  rundt	  til	  ”emnerne”	  for	  at	  høre	  nærmere,	  interesse	  m.v..	  	  –	  målet	  er	  at	  
der	  afholdes	  møde	  i	  ungdomsudvalget	  i	  løbet	  af	  februar	  for	  præsentation	  af	  
evt.	  ny	  formand/kvinde.	  	  
	  

MVH	  

	  Morten	  Rohde	  

	  


