
Til	  Bestyrelsen	  

Referat	  af	  bestyrelsesmøde	  d.	  13.	  marts	  2013	  

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

Fraværende:	  	  JS,	  CL	  og	  Lene	  Dolleris	  	  

	  

Konstituering	  af	  bestyrelsen	  efter	  generalforsamlingen	  

Bestyrelsen	  konstituerede	  sig	  som	  følger:	  

Formand:	  	  Jakob	  Frost,	  	  formand	  kapsejlads:	  	  Søren	  Nielsen,	  	  formand	  sejlerskolen:	  	  
Lene	  Dolleris.	  –	  (John	  Gunn	  er	  udtrådt	  af	  bestyrelsen,	  men	  fortsætter	  Web	  arbejdet)	  

Den	  øvrige	  bestyrelse	  fortsætter	  uændret.	  

Udvalgsændringer:	  Der	  er	  ændringer	  i	  udvalgene	  og	  disse	  skal	  af	  
udvalgsformændene	  sendes	  til	  JF	  for	  opdatering	  på	  hjemmesiden.	  JF	  fik	  bestyrelsens	  
input	  vedr.	  ændringer/forslag	  til	  ombygning	  af	  FSK	  hjemmesiden,	  JF	  	  har	  møde	  med	  
John	  Gunn	  herom	  i	  nær	  fremtid.	  

Planlægning	  af	  datoer	  for	  det	  kommende	  år	  

Bestyrelsesmøder:	  anden	  mandag	  i	  måneden,	  undtagen	  juli	  hvor	  der	  er	  ferie.	  

Generalforsamling	  2014:	  Onsdag	  d.	  5/3,	  -‐	  bestyrelsesmøde	  inden	  er	  d.	  3/3	  og	  
bestyrelsesmøde	  vedr.	  indkaldelse,	  regnskab	  m.v.	  er	  d.	  3/2-‐2014.	  

Start	  onsdagskapsejladser:	  24/4,	  	  slut	  onsdagskapsejladser	  før	  ferien:	  26/6	  	  

skippermøde	  afholdes	  d.	  22/4,	  kl.	  19.00	  

Start	  onsdagssejladser	  efter	  ferien:	  	  7/8,	  	  slut	  aftensejladser	  efter	  ferien:	  18/9	  +	  2	  
sejladser	  d.	  21/9,	  skippermøde	  afholdes	  d.	  22/4,	  kl.	  19.00	  

Pigesejladserne	  følger	  den	  samme	  periode	  som	  onsdagssejladserne,	  blot	  med	  start	  
om	  tirdagen,	  -‐	  pigerne	  har	  skippermøde	  d.	  16/4	  kl.	  19.00.	  

Stander	  op:	  Søndag	  d.	  21/4	  kl.	  13.30,	  servering	  tærter	  eller	  lignende.	  

Stander	  ned:	  26/10	  kl.	  18.00	  med	  afriggerfest	  efterfølgende,	  -‐	  kalkuleres	  med	  
levende	  musik.	  

	  



Stævner:	  

Udover	  onsdags	  sejladser	  afholdes	  tre	  spændende	  kapsejladser:	  
-‐	  Small	  Boat	  Challange	  den	  18.	  -‐	  19.	  maj	  
-‐	  Speed	  Cup	  den	  8.	  -‐	  9.	  juni	  
-‐	  Tuco	  Cup	  den	  31.	  august	  

100	  års	  jubilæums:	  	  møde	  herom	  d.	  20/4	  kl.	  19.00	  i	  klubhuset.	  

	  

Evt	  

CE	  overvejer	  hvorledes	  der	  reklameres	  for	  torsdags	  spisning,	  -‐	  for	  andre	  end	  
ungdom.	  

JF	  indkalder	  snarest	  udvalget	  for	  behandling	  og	  undersøgelse	  af	  evt.	  nye	  
øvelsesbåde.	  

JF	  udsender	  fremadrettet	  dagsorden	  før	  hvert	  	  bestyrelsesmøde.	  

MVH	  	  

	  Morten	  Rohde	  

	  


