
 

Mødereferat FSK. 
 

26.01.2015 

19.00-22.00 

Fælleshuset Havnen 

Møde indkaldt af: Helmuth Melsen Mødetype:  Bestyrelsesmøde 

Ansvarlig for udstyr:  Referent: Bent Damsgaard 

Ordstyrer: Helmuth Melsen   

Deltagere: Helmuth Melsen, Bent Damsgaard, Jimmy Nielsen, Niels Ole Jensen, Poul Bertelsen 

Fraværende: Carsten Jensen (Afbud) 

Referat 

 

Pkt Aktionsliste. Initiativ 

1 Referat af 26-11-2014 Godkendt Alle 

2 

Formanden/marinaen. 

Marinaen har mange nye tiltag i støbeskeen som vil komme frem på den kommende 
Generalforsamling i marinaen, så det opfordres til at møde op der. 

Marinaen har planer om en folder der fortæller om hvad de kan tilbyde i samarbejde med 
Sejlklubben og Skurjolle lavet. Denne folder vil blive udleveret til alle nye der kommer og lejer eller 
køber plads i Marinaen. 

Marinaen modtager en opsigelse af lokalerne i fælleshuset fra Sejlklubben, lokalerne bliver ikke 
udnyttet i forhold til lejen. 

Helmuth 

3 

Kasseren. 

Udkastet af regnskabet er fornuftigt ud (APPLUS) 

Oplæg til buget udarbejdes, oplæg med overslag skal komme fra ungdomsafdelingen, svømmere. 

Jimmy 

4 

Ungdomsudvalget. 

Forældre møde i februar som skal dække den kommende sæson. 

Der laves plan for trænere, havnevagter, tider for træning mm. 

Planen sendes til webmaster. 

Ungdomsafdelingen vil på deres kommende fællesmøde tale nye priser for ungdomssejlere med 
og uden jolle, samt et oplæg omkring betalingsfrister for sejlerne 

 

Søren 

 

5 

Aktivitsudvalget 

Datoer for: 

Goddag & Farvel fest og standerhejsning (26/4)blev fastlagt. 

Gl. indbydelse findes frem af Bent 

Poul 

6 

Den fælles havneordning giver igen i 2014 underskud.  

Forslag omkring sæson 2015 udarbejdes og fremsættes på Generalforsamlingen. 

Oplæg er fordobling af de eksisterende priser, Hirsholm mærkerne laves som en kollektiv 
bestilling. 

Der forvæntes igen i år en stigning på havnepengene omkring Frederikshavn 

Niels Ole 

7 

Sekretær. 

Den ny hjemmeside er næsten klar. 

Der opfordres til alle om at kikke den ”gamle” igennem der kunne ligge noget data som ville være 
godt at have liggende.  

Bent 

8 Næste møde 02.03.2015 Kl.1900  Generalforsamling 11.03.2015 Kl.1900 Alle 

 


