
Til	  Bestyrelsen	  

Referat	  af	  bestyrelsesmøde	  d.	  12.	  august	  2013	  

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

Fraværende:	  	  	  	  JS	  

Formanden	  

JF	  har	  talt	  med	  Viggo	  Thomsen(firmaet	  Nørgård	  Mikkelsen)	  vedr.	  er	  redesign	  af	  FSK	  
hjemmesiden.	  De	  er	  villige	  til	  at	  hjælpe	  os	  hermed.	  

Det	  blev	  besluttet	  at	  Søren	  Nielsen	  og	  Carsten	  Eden	  med	  JF	  som	  tovholder	  arbejder	  
videre	  med	  ønsker	  og	  behov	  til	  ny	  hjemmeside,	  samt	  får	  denne	  udviklet	  i	  
samarbejde	  med	  Viggo	  Thomsen.	  

Det	  netop	  afviklede	  H-‐båds	  DM	  gik	  super	  godt	  og	  har	  desuden	  givet	  et	  pænt	  
overskud.	  

Desværre	  er	  flere	  af	  klubbens	  relativt	  nye	  oppustelige	  mærker	  blevet	  ødelagt	  på	  
land	  i	  forbindelse	  stævnet.	  –	  Det	  blev	  besluttet	  at	  JS	  sørger	  for	  at	  der	  ryddes	  op	  i	  
masteskuret,	  således	  mærker	  der	  i	  brug	  over	  sommeren	  kan	  ophænges/opbevares	  
sikkert	  i	  masteskuret.	  

Søren	  Nielsen	  og	  Carsten	  Eden	  sørger	  for	  vedligeholdelse,	  indkøb	  og	  opbevaring	  af	  
hjælpemidler	  til	  kapsejlads/træning(f.eks.	  mærker,	  flag,	  ankre).	  

Det	  blev	  besluttet	  at	  indkøbe	  ny	  PC	  til	  kapsejladsudvalget.	  

JF	  indkalder	  Codan	  forsikring	  til	  en	  gennemgang	  af	  FSK	  aktiver	  i	  relation	  til	  gældende	  
policer,	  	  -‐	  formålet	  er	  at	  sikre	  at	  alt	  er	  med,	  hverken	  for	  meget	  eller	  for	  lidt.	  	  –	  
Udover	  JF	  deltager	  Søren	  Nielsen	  og	  Carsten	  Eden.	  

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	  beskriver	  det	  nærmere	  til	  næste	  
bestyrelsesmøde.	  	  



Havnereglementet,	  herunder	  tildeling	  af	  pladser	  og	  ventelisten	  blev	  desuden	  
debatteret.	  

Det	  blev	  besluttet	  at	  reglementet	  evt.	  skal	  revideres	  m.h.t.	  fremgangsmåden	  for	  
pladstildeling	  og	  ejer	  skaber	  af	  pladsret,	  -‐	  evt.	  skal	  bestyrelsen	  ind	  over	  hver	  ny	  plads	  
tildeling	  og	  ændringer	  vedr.	  ejer	  skaber.	  

MR	  laver	  forslag	  til	  revision	  til	  næste	  bestyrelsesmøde.	  

Havnereglementets	  afsnit	  vedr.	  pladstildeling	  ved	  klubbens	  bro	  er	  pr.	  d.d.	  sat	  ud	  af	  
kraft.	  Indtil	  nyt	  besluttes	  af	  bestyrelsen	  skal	  alle	  nye	  pladstildelinger,	  herunder	  
evt.	  ændringer	  vedr.	  ejer	  skaber	  behandles	  af	  bestyrelsen.	  	  	  

Aktivitetsudvalget	  	  

SR	  glædede	  sig	  især	  over	  at	  der	  var	  kommet	  mange	  nye	  hjælpere	  til	  i	  forbindelse	  
med	  H-‐båds	  DMet.	  	  

SR	  arbejder	  på	  et	  oplæg	  vedr.	  fejring	  af	  FSK	  100	  års	  jubilæum	  i	  januar	  2014.	  Der	  var	  
ikke	  i	  bestyrelsen	  interesse	  i	  at	  slå	  afrigger	  fest	  og	  jubi	  arrangement	  sammen.	  

Sejlerskole	  

Det	  blev	  besluttet	  at	  undersøge	  muligheden	  for	  at	  gennemføre	  undervisning	  i	  
speedbådskørekort,	  -‐	  Søren	  Nielsen	  har	  kontakter	  og	  undersøger	  dette.	  

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	  udsender	  budget	  skabeloner	  for	  2014	  til	  hver	  udvalgsformand.	  

JF	  har	  gennemgået	  kommunens	  kriterier	  for	  kommune	  tilskud	  i	  forhold	  til	  
medlemmernes	  alder,	  -‐	  eksempelvis	  lokale	  tilskud	  	  -‐	  	  kompliceret	  stof	  der	  skal	  
granskes	  nærmere.	  

MVH	  	  

	  Morten	  Rohde	  

	  


