
Til	  Bestyrelsen	  

Referat	  af	  bestyrelsesmøde	  d.	  10.	  juni	  2013	  

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

Fraværende:	  	  	  	  Lene	  Dolriis	  

Hus,	  bro	  og	  plads	  

Krabbebroen	  er	  færdig,	  -‐	  flot	  frivilligt	  arbejde.	  

Klubbens	  bro:	  

JS	  er	  nu	  klar	  til	  at	  lave	  scenarier	  for	  de	  kommende	  brotakster.	  

Ud	  fra	  eksisterende	  tegning	  kan	  de	  enkelte	  pladsers	  antal	  kvadratmeter	  beregnes	  og	  	  
fremtidige	  lejepriser	  kan	  	  fastsættes	  individuelt.	  

MR	  tilbød	  JS	  at	  regne	  på	  pladserne,	  -‐	  JS	  sender	  tegning.	  

SR:	  Gruppeafbryderne	  er	  nu	  udskiftet	  til	  automatsikringer,	  -‐	  	  så	  nu	  er	  der	  ikke	  
problemer	  med	  for	  lidt	  effekt	  til	  køkkenet.	  	  

Aktivitetsudvalget	  og	  Kapsejlads	  

Speed-‐cup	  er	  er	  vel	  overstået.	  Der	  er	  kommet	  meget	  ros	  til	  FSK	  for	  et	  velgennemført	  
stævne	  både	  til	  vands	  og	  til	  lands,	  -‐	  det	  er	  super!	  

Stævnet	  forventes	  også	  at	  give	  et	  rimeligt	  overskud.	  

Ved	  det	  kommende	  H-‐båds	  DM	  skal	  plads	  liggerne	  på	  syd	  siden	  af	  broen	  flytte	  til	  
marinaen.	  Bådene	  skal	  flyttes	  fra	  tirsdag	  d.	  9/7	  til	  lørdag	  d.	  13/7.	  

SR	  oplever	  det	  bliver	  sværere	  at	  skaffe	  frivillige	  til	  stævner,	  -‐	  især	  det	  praktiske	  på	  
land	  og	  køkken.	  

Sejlerskole	  

Det	  blev	  besluttet	  at	  skolebådene	  skal	  have	  fornyet	  nødraketterne,	  men	  i	  stedet	  for	  
brandslukkere	  udstyres	  bådene	  med	  et	  brandtæppe.	  

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	  forventer	  at	  have	  oplæg	  klar	  til	  september.	  

CL	  undersøger	  de	  mere	  præcise	  kriterier	  for	  kommune	  tilskud	  i	  forhold	  til	  
medlemmernes	  alder,	  -‐	  eksempelvis	  lokale	  tilskud	  	  -‐	  hvordan	  fastsættes	  tilskuds	  
størrelsen?.	  

JF	  kontakter	  Codan	  forsikring	  for	  overblik	  vedr.	  klubbens	  forsikringer.	  

Evt.	  

Det	  blev	  besluttet	  at	  hæve	  klubbens	  tilskudssatser(for	  ungdom)	  til	  NM,	  EM	  og	  VM	  
med	  henholdsvis	  500	  kr	  for	  de	  2	  første	  og	  1000	  kr	  til	  VM.	  

Camilla	  Eden,	  der	  netop	  har	  kvalificeret	  sig	  til	  VM,	  tildeles	  derfor	  4000,-‐kr	  i	  tilskud.	  –	  
kræver	  dog	  ansøgning	  som	  godkendes	  af	  formanden.	  

FSK	  deltagelse	  i	  out-‐door	  eventen	  gik	  rigtig	  godt,	  der	  var	  stor	  interesse.	  

FSKs	  hjemmeside:	  Ungdom	  mangler	  stadig	  at	  opdatere	  udvalget!	  

Der	  er	  i	  bestyrelsen	  enighed	  om	  at	  hjemmesiden	  bør	  laves	  helt	  om	  og	  gøres	  mere	  
logisk	  i	  opbygningen,	  samtidigt	  skal	  det	  gøres	  muligt	  for	  flere	  (udvalgte)	  medlemmer	  
at	  opdatere	  på	  siden,	  -‐	  ønsket	  er	  at	  siden	  bliver	  meget	  mere	  dynamisk.	  -‐	  JF	  taler	  med	  
Viggo	  Thomsen(firmaet	  Nørgård	  Mikkelsen	  herom).	  	  

	  

MVH	  	  

	  Morten	  Rohde	  

	  


