
 

Mødereferat FSK. 
 

16.06.2015 

19.00-21.00 

Fælleshuset Havnen 

Møde indkaldt af: Helmuth Melsen Mødetype: Ordinært bestyrelsesmøde 

Ansvarlig for udstyr:  Referent: Morten Grønning Jensen 

Ordstyrer: Helmuth Melsen   

Deltagere: Helmuth Melsen, Søren Rahbek, Jimmy Nielsen, Morten Grønning Jensen 

Fraværende: Carsten Jensen (afbud), Dion Wellejus (afbud), Poul Bertelsen 

Referat 

 

Pkt Aktionsliste Initiativ 

1. Godkendelse af sidste referat: 

Godkendt 

 

2. Orientering fra formand: 

a. Sejlsportsliga 

HM har medvirket ved 2. stævne i Horsens 12. – 14. juni som fører af RIB, der igen er lånt 
af Strandby Sejlklub og denne gang afleveret klargjort til stor tilfredsstillelse hos SS. HM 
fremsender udlæg vedr. transport til JN 

b. Marinaen/Fælleshuset 

Der er nu opsat kortautomat ved havnekontor. Der anvendes kort for betjening af 
slæbested, kran, landstrøm til autocampere m.v. SR/HM undersøger vedr. kort/takst for 
sejlklubbens (ungdomsafd.) anvendelse af slæbested (motorjoller). 

Marinaen arbejder videre med planer om etablering af selskab til varetagelse af udlejning 
af Fælleshus. 

c. Arrangement på havnen Grundlovs dag 

FSK har sammen Marinaen deltaget i annoncering af arrangement på havnen Grundlovs 
Dag (veteranbiler, loppemarked mv.). Ungdomsafd. holdte åbent hus. 

d. Årskalender ”what to do” for bestyrelsen - gentagelse 

Input til årskalender medtages til næste møde i bestyrelsen 

e. Årskalender til vores medlemmer - gentagelse 

Næste års kalender med ”hvad sker der i min klub” lægges op på hjemmeside. 

Kalender skal kunne printes fra hjemmeside til opslag på køleskab, opslagtavle m.v. 
hjemme hos medlemmerne. Evt. også elektronisk udgave til smartphone (iCalender) 

f. Klubliv Danmark (en ny form for sponsor) - gentagelse 

HM er blevet kontaktet af Klubliv Danmark med henblik på samarbejde. HM fremviste 
brochurer og hjemmeside www.klublivdanmark.dk. Klubbens medlemmer skaffer 
sponsorater til klubben ved handel med Dankort i butikker tilmeldt ordningen. 

FSK tilmeldes ordningen og kendskab til denne skal udbredes til medlemmerne. 
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3. Orientering fra næstformand: 

CJ undersøger hos kommunen om der er mulighed for tilskud til friplads til unge med særlige 
behov – gentagelse 

 

CJ 

4. Orientering fra kasserer: 

a. Status på medlemmer 

Der er pt. registreret 117 seniormedlemmer, 13 ungdomsmedlemmer og 3 
æresmedlemmer. 

b. Vhf frekvenslicens 

SR har indgået aftale med Steen Heftholm, Frederikshavn Kommune om anvendelse af 
indkøbte licens til Open Water Svømmere. Gammel licens opsiges. 

 

 

 

 

 

 

JN 



5. Orientering fra sekretær: 

Ind- og tilmelding via hjemmeside til klub, nyhedsmail, svømning m.v. fungerer nu. 

 

6. Orientering fra ungdomsudvalg: 

a. Åbent hus arrangement (se 2c.) 

Åbent hus arrangement har givet 4-5 potentielle nye medlemmer 

b. Jollesalg 

SR har solgt 2 stk. udtjente optimistjoller for kr. 1.500,- hhv. 500,- 

c. Stævne i Sunds 

8 ungdomsmedlemmer har været til stævne i Sunds 12.-14. juni 

SR og JN afklarer omkring kørselsgodtgørelse og –tilskud via Frederikshavnerordning 

d. Sommersejlads 

Der arrangeres sammen med Strandby sejlklub sommersejlads for skolebørn i uge 28 

e. Store sejlskur 

DW foreslår nedtagning af eks. beklædning og maling af ny ved frivillige. DW monterer 
herefter ny beklædning. HM drøfter muligheder med DW 
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7. Orientering fra aktivitetsudvalg 

a. Sankt Hans 

Indbydelse til Skt. Hans arrangement udsendt. SR bestiller snobrød til 30 børn hos Bager 
Birk. PB sørger for sange. HM har bestilt akkompagnement ved 2 trompetister fra 
Tordenskjoldgarden 

 

PB/SR 

8. Orientering fra svømme- og kapsejladsudvalg: 

a. Svømning – gentagelse 

Baner til næste svømmesæson er booket. DW følger op om bookning er gået igennem. 

b. Dommerhus - gentagelse 

Ole Isis Jensen har meldt sig som vicevært for dommerhus (skal males) 

 

DW 

 

DW 

 

9. Eventuelt: 

Ingen bemærkninger 

 

10. Næste møde: 

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes tirsdag den 1. september 2015 kl. 19.00 i Fælleshuset 

Alle 

 


