
Til	  Bestyrelsen	  

Referat	  af	  bestyrelsesmøde	  d.	  11.	  oktober	  2013	  

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

Fraværende:	  JS	  

Formanden	  

Sponsorudvalget:	  	  

-‐ Modtaget	  15.000,-‐	  kr	  fra	  FVV	  til	  indkøb	  af	  kajakker.	  
-‐ Søgt	  trygfonden	  om	  redningsudstyr,	  telefoner,	  ej	  svar	  modtaget.	  
-‐ Modtaget	  brugte	  redningsveste	  fra	  DS.	  
-‐ Søgt	  Albani	  og	  Nordea	  om	  støtte	  til	  2	  stk	  29er,	  foreløbigt	  gode	  tilb.	  Meldinger.	  
-‐ Der	  uddeles	  brochure	  til	  alle	  Faaborg	  virksomheder	  der	  opfordrer	  til	  at	  støtte	  

FSK	  med	  bidrag	  til	  ny	  Opti.	  

JF	  deltager	  i	  DS	  seminar	  d.	  22/11	  og	  vil	  ved	  den	  lejlighed	  spørge	  DS	  om	  Præstø	  
ulykken	  har	  konsekvenser/krav	  om	  ekstra	  sikkerheds	  tiltag	  i	  DS	  sejlklubber.	  

Det	  er	  målet	  at	  ny	  hjemmeside	  starter	  op	  pr.	  1/1-‐2014.	  

Hus	  bro	  og	  plads/JS	  

MR	  og	  JS	  laver	  oplæg	  til	  brev	  til	  brolæggere	  i.f.m.	  godkendelse	  af	  nyt	  havne	  
reglement.	  

MR	  opdatere	  regneark	  for	  beregning	  af	  nye	  brotakster.	  Oplægget	  revideres	  udfra	  
hus,	  bro	  og	  plads	  udvalgets	  møde	  referat.	  Opdatering	  udsendes	  sammen	  med	  dette	  
referat.	  

Kapsejlads/Søren	  Nielsen	  

Der	  afholdes	  DM	  planlægningsmøde	  vedr.	  det	  kommende	  DM	  for	  Express	  og	  L23	  
(uge	  33).	  

Speed	  CUP	  afholdes	  d.21-‐22/6-‐2014.	  

Tuco	  cup	  holdes	  som	  sædvanligt.	  

Der	  arbejdes	  på	  en	  skriftlig	  aftale	  med	  havnen	  vedr.	  stævner	  og	  lån	  af	  pladser	  m.v..	  

Sejlerskolen/Lene	  



Georg	  Thuesen	  er	  i	  gang	  med	  duelighedsundervisningen,	  der	  er	  hele	  11	  elever.	  

Det	  forventes	  at	  den	  ene	  L23	  skal	  sejle	  onsdags	  kapsejladser	  næste	  sommer.	  Lene	  
fastsætter	  betaling	  herfor	  udfra	  vores	  regelsæt.	  

Der	  overvejes	  tema	  aftener	  vedr.	  særlige	  emner,	  eks.	  Spiler	  sejlads,	  trim	  af	  rig,	  
kapsejladsregler	  m.v..	  

	  

Aktivitesudvalget/SR	  

100	  års	  jubi	  afvikles	  i	  3	  afdelinger:	  

d.	  25/1	  kl.	  13.30	  til	  ca.	  16.00	  med	  møde	  i	  Helios	  og	  fakkeltog	  til	  sejlklubben.	  

Juni	  måned,	  pgm.	  følger.	  

August	  måned,	  pgm.	  følger.	  

	  

Økonomi/CL	  

Arbejder	  på	  at	  få	  færdiggjort	  budget	  oplæg.	  

Taler	  med	  revisoren	  vedr.	  regnskabs	  opstilling	  vedr.	  brofond	  og	  vedligehold.	  

Overvejer	  sammen	  med	  revisor	  om	  regnskabsopsætning	  skal	  tilpasses	  så	  der	  er	  
sammenhæng	  til	  detail	  budgetter.	  

Desuden	  skal	  CL	  have	  periodiserings	  input	  fra	  de	  enkelte	  udvalg.	  

	  

Ungdom/CE	  

Torm	  stævne	  d.	  11/5-‐2014(kæmpe	  stævne),	  Stig	  Bløcher(WINNER)	  er	  stævne	  leder.	  

Der	  er	  lavet	  tegnings	  oplæg	  for	  nyt	  jolleskur,	  -‐	  det	  bliver	  væsentligt	  større	  og	  skal	  
placeres	  langs	  med	  skel	  til	  sejlmageren.	  

Nærmere	  herom	  senere,	  herunder	  myndigheds	  udtalelse,	  finansiering,	  m.v..	  

MVH	  

	  Morten	  Rohde	  



	  


