
 

Mødereferat FSK. 
 

11.02.2015 

19.00-22.00 

Fælleshuset Havnen 

Møde indkaldt af: Helmuth Melsen Mødetype:  Generalforsamling 

Ansvarlig for udstyr:  Referent: Bent Damsgaard 

Ordstyrer: Jan Lauridsen   

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

Fraværende:  

Referat 

 

Pkt Aktionsliste. Initiativ 

1. Valg af dirigent: Jan Lauridsen Valgt  

2. Bestyrelsens beretning: Godkendt, beretningen er nederst på siden. Helmuth 

3. 

Fremlæggelse af regnskabet:  

Spørgsmål omkring det kommunale tilskud størrelsen på dette skyldtes arbejdet på 
ungdomsafdelingens lokaler i 2013 hvor tilskuddet kommer i 2014. 

Vores indestående i Jyske Bank er på en konto med rentegaranti. 

Regnskabet blev Godkendt. 

Jimmy 

4. Indkommende forslag: ingen.  

5. 

Fremlæggelse af budget: 

Der kan ske afvigelse på Budget da vi ikke kender omfanget af tilskuddet og aktivitets timer 
for det kommende år. 

 

Havneordningen skal gå i NUL underskud accepters ikke længere. 

 

Kontingent fastsættelse: 

Forslag om stigning i ungdomsafdelingen, 750 Dkk. Med egen jolle 1500 Dkk. Uden egen 
jolle. 

Spørgsmål om det er rimelig at det er ungdommen der skal stige, dette virker rimeligt i 
forhold til det grej og udstyr der skal være til rådighed, dette skulle også inspirere til køb af 
egen jolle som samtidig vil give ungdommen et andet forhold til udstyr som man selv er 
ejer af. 

 

Forslag om uændret kontingent til ungdommen blev nedstemt. 

 

Budget: Godkendt. 

Jimmy 

6. 

Valg til ny bestyrelse: 

Carsten Jensen og Helmuth Melsen, modtager genvalg. (applaus) 

Niels Ole Jensen og Bent Damsgaard, genopstiller ikke. 

Morten G. Jensen og Dion Wellejus, opstiller Valgt (applaus) 

Helmuth 

7. 

Valg af suppleanter til bestyrelsen: 

1. suppleant: Søren Christiansen 

2. suppleant: Brian Hald 

Helmuth 

8 
Plan for den kommende sæson blev fremlagt. 

Ønske om fælles tur til Aalbæk (silde tur) 
Helmuth 

9. 
Eventuelt: 

Her var ordet frit, spørgsmål som nok skulle have være oppe på marinaens GF omkring 
 



salg af benzin, tømning af toilet tank (suge anlæg) formanden for marinaen var tilstede så 
den tager han sig nok af. 

 

Samarbejde med marinaen blev diskuteret, sejlklubben har et beløb stående på en konto 
fra salg af silovej og det gamle klubhus, dette beløb vil nogle bruge til investering i 
fælleshuset hjælpe marinaen. 

Er det en god investering for Sejlklubben? 

 

Sejlklubben var med i planlægningen og opførelsen af det eksisterende fælleshus hvor vi 
som sejlklub blev lovet en vis indflydelse på dette, marinaen har nye planer med 
fælleshuset, så hvad sker der med sejlklubben. 

Sejlklubben bruger fælleshuset som ”Klubhus” bliver vi ved en omlægning i marinaen 
hjemløse? 

 

Havneordningen kan den hænge sammen, dette afhænger af sommeren. 

Der var delte meninger lige fra at sejlklubben skulle købe klippekort og videre sælge dem, 
priserne på havnepenge er fastsat fra kommunens side så der er ikke mager at hente den 
vej over. 

Klippekortet har den fordel at det kan bruges hele sommeren og bliver ikke forældet. 

Andre forslog at nedlægge ordningen, dette vil lette presset meget på bestyrelsen. 

 

Hjemmesiden blev gennemgået for de fremmødte, med hvad fordel den nu har, 

Der var enkelte ønsker som bliver vendt senere. 

 

Sejlklubben vil sælge sine mini 12er kender man nogle som står og mangler en? 

 

 

Bestyrelsens beretning 2014. 

 

Ja! så sidder vi her igen, ja der er gået et år, hvilket ikke er til at forstå. Når vi 

så tænker tilbage til 2013 med jubilæumsfest og det hele, skulle man tro at 

2014 ville være et stille år, men det blev det ikke, heldigvis blev det et år med 

masser af aktivt. 

Vi startede op som vi plejer, sidste søndag i april, med standerhejsning med 

efterfølgende skipperlapsskovs som er ved at være en lille tradition. 

Desværre var der ikke så mange der havde  tilmeldt sig, men de der havde, 

havde en hyggelig dag, så tilmeld jer i år.   

Først i maj kom der så gang i onsdags sejladserne med 22 både tilmeldt, som 

kæmpede i fredelig ånd om at komme først, og med hyggeligt samvær efter 

sejladsen i fælleshuset, hvor der blev talt meget om sejladsen og hvem der 

gjorde det godt og hvem der skulle give en kvaje øl. Set over hele året er 

anden "sejlads" i fælleshuset nok lige så vigtig som selve sejladsen, samvær 

betyder meget. 

På samme tid kom der også gang i ungdoms afd.   

Fast 2 x ugentlige sejlads mandag og torsdag kl. 17-20 i hele sejler sæsonen 
  
En fast kerne på 12 sejlere, hvor der har været prøvetimer til flere af deres 
venner og veninder som har været med 2-3 gange – men typisk stopper når 
vi begynder at tale om kontingent. 
Ungdomsafdelingen vil prøve at sætte mere fokus på at få nye sejlere til at 
blive i 2015 – således at vi kan få lidt flere medlemmer. 
  

Helmuth 



I sommerferien var der som vi plejer i samarbejde med Strandby Sejlklub 
Sommersejlads, 5 dage i uge 32 med forskellige aktiviteter på vandet. 
  
Stævne deltagelse har været begrænset med en enkelt fælles tur til Sunds, 
hvor Sunds Sø danner rammen om en rigtig god weekend med roligt vand 
hvor også nybegyndere får en god oplevelse. 
En tur som også i 2015 er sat på programmet. 
  
Der var 2 TERA sejlere som havde en weekend tur til et stævne i Thurø. 
  
Vi har en enkelt ny i LASER jollen, som har været til flere træningslejre og 
deltaget i årets rangliste stævner, samlet blev det til 30 dage med 
udfordrende sejlads.  
Højdepunktet var Europamesterskabet for ungdomssejlere under 21 år som 
blev afholdt i Egå, her var der et felt på 240 Laser sejlere samlet fra hele 
Europa. 
    
Efter Melges stævnet i august flyttede ungdomsafdelingen endelig ind i det 
nyrenoverede lokale ved jollepladsen.  
Det er rigtig dejligt at teori lokale og jollerne er i sammenhæng. Nu har vi 
samling på forældrene og sejlerne når der kaldes til skippermøde. 
  
Nordea gav i foråret en flot sponsering på kr. 25.000,- til køb af ny 
påhængsmotor. Den har vi har meget stor glæde af i sæsonen, - en stor 
tryghed at have en motor som starter hver gang!  
Vi ønsker os at få udskiftet den anden gamle Zuzuki motor, for den kan være 
lidt ustabil. 
  
  

 Det har så bevirket at vi har opsagt de lokaler vi har lejet hos marinaen, for 

nu bruger vi dem ikke mere, dog arbejder vi på at kunne leje baderummet i 

fælleshuset, hvis vi kan finde en passende husleje. 

Ungdoms afd. råder nu over tre følgebåde, to i glasfiber og en gummibåd. 

Den ene af glasfiber jollerne trængte her i 2014 til ny motor da den gamle var 

ved at være færdig, med hjælp fra Danske bank på 25.000 kr og lidt fra 

klubkassen kom der en ny motor på vores klubjolle så alle er toppen. 

Så kom i pinsen, hold da op super vejr og rigtig mange både på tur, jeg tror 

ikke der var mange tilbage i vores marina, Læsø var i vært fald fyldt godt 

med både med FSK standeren på. 

Sankthans aften var, lige som sidste år, lavet som en klubaften, først med 

fællesgrill og mad på plænen, derefter følgende bål på den nye bål plads samt 

snobrød til alle ungerne. Skønt at se Bangsbostranderne er ved at vende 

tilbage, efter år uden bål. 

Her har klubben et lille ønske, er der ikke nogen der kender en der er god til 

at synge for, så vi andre bare skal følge med.  

Så kom sommerferien, marinaen var faktisk tom for FSK både, og sikke en 

sommer vi havde i 2014, jeg kan næsten ikke huske bedre vejr, når det er sagt 



ved jeg godt det kommer lidt an på hvornår man havde ferie. 

I 2013 fik FSK en henvendelse fra Dansk Melges klubs formand Rasmus 

Melsen om FSK var interesseret  i at afholde et Dansk Mesterskab. Der blev 

holdt et møde, for alle der ville give en hånd med. Bent Damsgaard sagde ja 

til at være stævneleder, der blev oprettet et vandteam, landteam, 

forplejningsteam, bureauteam, sponsorteam og meget mere. Der var nok en 

30-40 mennesker der havde meldt sig. Så fra den 22-24 August var der gang i 

det hele. Hold da op! Et par og 30 både væltede ind på havnen med 150 

mennesker og vores borgmester Birgit Hansen holdt åbningstalen og bød 

velkommen til Frederikshavn på både norsk,  svensk, tysk, hollandsk og 

dansk så ja der var der lagt op til nogle gode dage og det blev det. Vejret blev 

super til kapsejlads med både stille vind, frisk vind med bølger og alt hvad 

der skal til. Alt klappede lige som det skulle under de tre dage og der blev 

arbejdet hårdt for det. Lørdag aften med kæmpefest med 150 mennesker til 

spisning i telte.  

Der skal lyde en stor tak til alle hjælpere, ingen nævnt ingen glemt, til 

sponsorer lige fra kaffe penge og campingvogne, samt en stor tak til 

Frederikshavn marina for at vi kunne bruge hele havnen de 3-4 dage med 

pladser og kran, Godt samarbejde. 

Toppen af det hele blev at vores lokale melges med Kris, Søren og de to 

Rasmusser, Damsgaard og Melsen, genvandt deres sølvmedalje fra 2013. 

Samtidig skal nævnes at de tidligere på året havde vundet bronze ved EM i 

Ungarn. Man må sige at vores lille klub, på kapsejlads siden, har vist vores 

stander flot frem. 

Danskmester blev Kim Christensen fra Egå, der lige som vores sejlere, 

genvandt DM fra 2013. Det bør måske næves at ham Kim ikke er hvem som 

helst. Ved VM i San Francisco blev han nr. 3 ud af 90 både.  

 

I 2013 startede DS en sejlsports liga for landets klubber, altså lige som super 

ligaen i fodbold. Til det formål har DS købt nogle både, J70er som stilles til 

rådighed til fire stævner om året, her kan 8 af  landets forskellige klubber 

stille med et brutto hold på 8 personer og være med til at gøre deres klub til 

Danmarksmester.  Efter sæsonen 2014 var der stor tilslutning til dette, så der 

blev besluttet fra DS at de 4 dårligste i ligaen skulle ud i en kvalifikation mod 

de klubber der gerne ville op i superligaen.  

Her stillede FSK op med sølv besætningen fra Melges DM her i 

Frederikshavn 

Med rigtig flot sejlads fik Kris, Søren, Rasmus og Rasmus kvalificeret FSK 

til Super ligaen i 2015, tilslutningen var så stor at DS også har lavet en 1. 

division. 

Der vil om meget kort tid blive indkaldt til et møde for dem der gerne vil 

være en del af FSK holdet. 

Midt i september kom så vores Hirsholmene Rundt. 14 både stillede op til 

sejladsen i perfekt sejl vejr og jeg tro alle havde en god tur. Med 

efterfølgende 3. halvleg i fælleshuset med stjerneskud var det en rigtigt god 

dag. 

Så kom vi hen til den tid sommertiden slutter, og derfor også vores sæson og 

dermed vores afriggerfest, desværre lidt færre deltagere end der plejer, men 



dem der kom fik rigtig god mad samt god underholdning og musik, så der 

blev festet til langt ud på natten. Rigtigt godt arrangement af klubbens 

aktivitets udvalg. 

På samme tid startede vores svømme afd. op. Hold da op jeg tror at Dion og 

alle hans hjælpere er ved at lære hele Frederikshavns ungdom at svømme, 

eller måske kun Bangsbostrands ungdom, men i alle tilfælde er det et rigtigt 

godt aktiv for vores klub. Tak for det. 

Og på samme tid gik vores aktivitetsudvalg i gang. Først med en aften med 

foredrag om alle de sejlere, der har sejlet i det samme vand som vi elsker at 

sejle i, lige fra Ellingå skibet til kanonskibe der sejlede rundt for at inddrage 

skat fra skibene, der kom forbi og videre til smuglerne som Bremer, som dem 

der har fulgt med i Badehotellet har set, alt i alt en underholdende aften. 

Banko spillet! hold nu helt op, et kæmpe overflødighedshorn af præmier. Jeg 

tror aldrig jeg har set så mange gevinster, der var Flæskesteg, and, 

pengepræmier og store flotte kurve ja der var alt. Rigtigt godt besøgt og der 

blev serveret kaffe og æbleskiver.  

Her til sidst har vi fået vores flagmast inden døre. Martin og Villy med 

hjælpere vil give den en tur med sandpapir og maling, så den kan holde i 

mange år endnu. 

Nu er der kun en ting tilbage. Jeg vil gerne på bestyrelsen vegne sige stor tak 

til alle som har hjulpet FSK i 2014. 

Det være sig ungdoms ledere, svømme ledere, dommerpiger, kapsejlads udv. 

Aktivitets udv. havne udv. alle der hjalp ved Melges DM, Hjemmesiden, 

facebok siden, Stander sygning, Sponsorer både til DM og Hjemmesiden, og 

sidst men ikke mindst til Frederikshavn Marina for godt samarbejde. 
 

 


