
Til	  Bestyrelsen	  

Referat	  af	  bestyrelsesmøde	  d.	  13.	  maj	  2013	  

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

Fraværende:	  	  	  	  	  

Hus,	  bro	  og	  plads	  

Jolleskuret	  skal	  fornys	  indenfor	  de	  næste	  5	  år.	  CE	  udarbejder	  oplæg/skitse	  som	  
forelægges	  bestyrelsen,	  -‐	  CE	  vender	  tilbage	  herom	  til	  efteråret.	  

Vinduespartierne	  i	  indgangspartiet	  skal	  også	  udskiftes	  indenfor	  de	  næste	  5	  år.	  

Det	  blev	  besluttet	  at	  udskifte	  M36	  gruppeafbryderne	  til	  automatsikringer,	  -‐	  	  JS	  
undersøger	  sammen	  med	  Morten	  Ravn.	  

Der	  var	  et	  bordet	  rundt,	  hvor	  hver	  enkelt	  bestyrelsesmedlem	  udtrykte	  sin	  mening	  
m.h.t.	  den	  fremtidige	  broleje.	  –	  Meningerne	  var	  delte	  og	  forskellige	  modeller	  blev	  
drøftet.	  Bestyrelsen	  var	  dog	  enige	  om	  at	  lejeprisen	  fremadrettet	  bør	  fastsættes	  
efter	  principperne	  i	  den	  kommunale	  marina(kr/m2),	  -‐	  dog	  skal	  prisen	  i	  sejlklubben	  
ligge	  væsentligt	  under	  marinaens	  også	  når	  der	  tillægges	  prisen	  for	  medlemsskabet	  
af	  sejlklubben.	  

Sejlerskolen	  

Der	  er	  5	  nye	  hold	  i	  gang,	  heriblandt	  et	  2.års	  hold	  der	  sejler	  om	  tirsdagen.	  

Kapsejlads	  

Onsdagssejladserne	  går	  planmæssigt,	  -‐	  resultat	  lister	  lægges	  ind	  på	  hjemmesiden.	  

Det	  henstilles	  til	  at	  sejlerne	  tager	  hensyn	  til	  færgeruterne	  når	  der	  kapsejles,	  -‐	  når	  
det	  er	  nødvendigt	  må	  motoren	  startes	  for	  at	  komme	  af	  vejen,	  -‐	  efterfølgende	  må	  
der	  evt.	  anmodes	  om	  godtgørelse	  i	  sejladsen.	  

Small	  Boat	  Challenge	  er	  aflyst,	  -‐	  får	  få	  tilmeldinger.	  

H-‐båds	  DM	  og	  Speed-‐Cup	  kører	  planmæssigt.	  

	  Økonomi	  

CL	  vil	  sammen	  med	  den	  lille	  revisor	  lave	  en	  periodisering	  af	  driftregnskabet,	  således	  
budgetopfølgningen	  giver	  mere	  valide	  afvigelser.	  



Evt.	  

Der	  opsættes	  dueslag	  til	  post	  for	  hvert	  udvalg	  i	  kahytten.	  

FSK	  deltager	  i	  	  i	  Faaborg	  outdoor	  event	  i	  	  pinsen(lørdag	  og	  søndag)	  

	  

MVH	  	  

	  Morten	  Rohde	  

	  


