
 

Mødereferat FSK. 
 

08.03.2017 

19.00-21.00 

Fælleshuset Havnen 

Møde indkaldt af: Helmuth Melsen Mødetype: Generalforsamling 

Ansvarlig for udstyr:  Referent: Morten Grønning Jensen 

Ordstyrer: Jan Lauridsen   

Deltagere: Siddende bestyrelse + fremmødte medlemmer 

Fraværende: - 

Referat 

 

Pkt Aktionsliste Initiativ 

1. Valg af dirigent: 

Bestyrelsen foreslår Jan Lauridsen - godkendt 

 

 

2. Bestyrelsens beretning: 

Formand Helmuth Melsen fremlagde bestyrelsens beretning. 

 

Ungdomsleder Søren Rahbæk fremlagde beretning fra ungdomsafdeling. 

 

Bemærkninger fra generalforsamling: 

 

 Morten Madsen: ”Mastehus kan generere indtægt ved udlejning af pladser i dette.” 

Helmuth Melsen: ”En lejeindtægt vil ikke kunne dække omkostningen til arealleje for 
arealet hvorpå mastehuset opføres.” 

Jan Lauridsen: ”Kan opførelsen af et mastehus baseres på frivillig arbejdskraft? Kan 
Marinaens medlemmer leje sig ind i mastehus? 

Helmuth Melsen: ”Udlejning af pladser også til Marinaens medlemmer vil fordre et større 
og dermed dyrere hus.” 

 Niels Ole Jensen: ”Oplysninger vedr. sponsoraftale med XL Byg bør fremgå af 
sejlklubbens hejmmeside.” 

 Stig Nielsen: ”Hvad har bestyrelsen tænkt sig at gøre for at vende udviklingen i antallet af 
medlemmer.” 

Helmuth Melsen: ”Bestyrelsen fremsætter forslag hertil under pkt. 4 jf. dagsorden.” 

 

Generalforsamlingen godkendte herefter bestyrelsens beretning. 

 

Beretninger for ungdoms- og seniorafdelinger er bilagt dette referat. 

 

 

3. Regnskab: 

Fremlæggelse af regnskab for 2016 ved kasserer Jimmy Nielsen. 

 

Bemærkninger fra generalforsamling: 

 

 Morten Madsen: ”Det er en velhavende forening. Hvad skal pengene bruges til?” 

 

Generalforsamlingen godkendte herefter regnskabet. 

 

 

4. Indkomne forslag:  



a. Etablering af sejlerskole 

Til udbredelse af kendskabet til sejlads, Frederikshavn Sejlklub og for indlemmelse af nye 
medlemmer i klubben foreslår bestyrelsen, at Frederikshavn Sejlklub etablerer en sejlerskole. 

 

FSK - sejlerskole, budgetforslag: 

 

     Etableringsomkostninger 

 

          50.000  

(Erhvervelse af båd, f.eks. Maxi 77) 

 

     Årligt driftsbudget: 

   Sejlerskole, 8 deltagere á kr. 1.500,-           12.000  

Pladsleje 

   

          -3.360  

Forsikring 

  

          -4.500  

Drift og vedligehold 

  

          -5.000  

                      -860  

 

Bemærkninger fra generalforsamling: 

Generalforsamlingen debatterede forslaget ivrigt. Nedenstående uddrag af forsamlingens 
kommentarer og bemærkninger: 

 

 Ole Jensen, Thorben Damgaard og Stig Nielsen tilkendegav straks interesse i at deltage i 
vagtturnus som instruktører. 

 Kris Houmann: ”Initiativet er fremragende og måske sidste udkald for klubben mhp. 
fremtidig eksistens. Bådvalget bør overvejes nærmere. Kan der findes en bådtype der 
både kan tilbyde spændende og udfordrende sejlads til unge mennesker samtidig med at 
den kan være undervisningsbåd for nybegyndere?” 

 Henrik Carlsen m.fl.: ”Maxi 77 vil være et glimrende valg af båd til formålet” 

 Jan Jacobsen: ”De der ønsker at komme ud at sejle finder selv ud af det” 

 

Generalforsamlingen vedtog herefter forslaget med stort flertal. 

 

 

5. Budget samt fastsættelse af kontingent: 

Fremlæggelse af budget for 2017 ved kasserer Jimmy Nielsen. 

 

Bemærkninger/spørgsmål fra generalforsamling: 

 

 Ole Jensen: ”Hvor ligger omkostningen til deltagelse i Sejlsportsliga” 

Bestyrelse: ”Omkostningen er medtaget under  posten kapsejlads” 

 

Generalforsamlingen godkendte herefter budget. 

 

Fastsættelse af kontingent: 

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent – godkendt. 

 

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer: 

På valg er: 

 

 Helmuth Melsen (modtager genvalg) 

 Carsten Jensen (modtager ikke genvalg) 

 



 Morten Grønning Jensen (modtager genvalg) 

 Poul Bertelsen (modtager genvalg) 

 

Som erstatning for Carsten Jensen, der pga. travlhed i embeds medfør udtræder, foreslår 
bestyrelsen Christian Birk som nyt medlem i bestyrelsen. 

 

Medlemmer der ønsker genvalg og Christian Birk blev herefter valgt til bestyrelsen. 

 

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen 

På valg er: 

 

 Søren Christensen (modtager ikke genvalg) 

 Brian Hald (modtager genvalg) 

 

Som erstatning for Søren Christensen, der udtræder, foreslår bestyrelsen Carsten Jensen som ny 
suppleant til bestyrelsen. 

 

Suppleanter der ønsker genvalg og Carsten Jensen blev herefter valgt. 

 

 

8. Plan for den kommende sæson: 

Formand Helmuth Melsen præsenterende nedenstående plan for den kommende sæson: 

 

3. april Sæsonafslutning - svømning 

23. april Standerhejsning nr. 129 med efterfølgende spisning 

25. april Ungdomsafdeling  - tirsdags- og fredagstræninger starter 

3. maj Onsdagssejladser starter 

3. juni Pinsetur til Læsø 

10. juni Vild med vand (i samarbejde med Marinaen) 

17. juni Fællestur 

23. juni Sankt Hans aften med fælles spisning og bål 

28. juni Onsdagssejlads - sommerafslutning  

16. august Onsdagssejladser starter efter sommerferie 

2. september Fyrbåkesejlads, Sæby Sejlklub 

16. september Hirsholmene Rundt 

17. september Dumbosejlads (ungdomsafdeling) 

25. september Svømmesæson starter 

27. september Onsdagssejlads - sæsonafslutning 

30. september Hirsholmene Senior Race, Strandby Sejlklub 

28. oktober Afriggerfest 

 

 

 



VIGTIGT! Arrangementet ”Vild med vand” er et landdækkende samarbejde mellem FLID-havne og 
Dansk Sejlunion som et initiativ til at skabe nyt liv og flere aktiviteter i lystbådehavnene. FSK 
deltager sammen med Marinaen i dette. Der er hårdt brug for medlemmer til diverse 
arbejdsgrupper i forbindelse hermed. Henvendelse til Helmuth Melsen. 

 

9. Eventuelt: 

Kris Houmann orienterede kort om holdet i sejlsportsligaen deltagelse i Champions League med 
tilhørende budget på + kr. 100.000. Der arbejdes pt. med materiale til potentielle sponsorer. 

Klubben har som vinder af Sejlsportsligaen endvidere modtaget invitation til deltagelse i Nord 
Stream Race (havkapsejlads i Østersøen). 

 

 Carsten Jensen: ”Bestyrelsen bør overveje om medlemmers ”bedre halvdele” kan deltage 
i sejlerskole med rabat” 

Helmuth Melsen: ”Holdet i sejlsportsligaen hedder nu officielt: ”Seahawks Frederikshavn”” 

 Carsten Jensen: ”Fremmødet på dagens generalforsamling er skuffende. Snak med de 
andre og tag skipper på nabobåden med!” 

 Brian Hald: ”Brug SMS-påmindelse om arrangementer i sejlklubben” 

 Morten Madsen: ”Der bør udarbejdes folder om Sejlklubben til uddeling til ikke-
medlemmer i Marinaen. 

Klubbens hjemmeside virker statisk” 

Jan Lauridsen: ”Send gerne materiale til sejlklubbens hjemmeside” 

 Stig Nielsen: ”Det er svært at få nye både med til kapsejladser. Start med flag bør 
overvejes” 

Christian Birk: ”Kapsejladsudvalget overvejer at genindføre Dannebrogssejladsen” 

Jan Jacobsen: ”Kapsejladsbanerne skal tilpasses skaren af sejlere” 

 Helmuth Melsen: ”Tak til generalforsamlingen og tak til bestyrelsen for det forgangne år.” 

 

Herefter sluttede generalforsamlingen. 

 

 

 
  



Bestyrelsens beretning for 2016 

 

Ja så er vi her igen, endnu sæson er gået ja nr. 128 i rækken så jeg vil her prøve at fortælle hvordan året er 

gået. Da vores ungdoms afd. har et meget stort program, kommer de med deres egen beretning som Søren 

vil tage sig af. 

I 2016 afholdte vi vores Standerhejsning den sidste søndag i april, med efterfølgende skipperlabskovs som 

nu er ved at være tradition. Vi var ca. 20/25 stykker og havde en hyggelig dag, dette har vi tænkt os at 

gentage igen i år, så det er bare at møde op og hvis man har lyst, tilmelde sig til skipperlabskovs. Har man 

ikke tilmeldt sig spisningen er man selvfølgelig også velkommen  bag efter på  1 sal hvor vi vil være vært 

ved et glas. 

Så var der året gang. Bestyrelsen havde jo på sidste generalforsamling stillet et forslag om et mastehus til 

klubbens medlemmer, vi fik lavet et mastehus udvalg, hvor vi først skulle finde ud af hvor meget plads vi 

skulle bruge, efterfølgende hvad siger lokalplanen over området. Det må vi sige det er ikke bare lige. Vi 

spurgte sidste år om et budget på 350.000kr. En vinkel på det ene af vores ungdomshuse (også kaldet 

Gregersen hus) på over 200 m2 og med lokal planenes materialevalg og udseende og udført af håndværkere 

ville løbe op i 750.000 kr.  Yes i hørte rigtigt. 

Med sådan et beløb må vi fra bestyrelsen side holde lidt igen, og sige hvad gør vi nu. 

Først i maj kom der gang i vores onsdags sejladser, med lidt færre både tilmeldt, men positiv var det at der 

er kommet nye både og sejlere. Kapsejladsudvalget ser dog positivt på 2017, efter som nogle af de nye sejler 

er lidt yngre, det gør jo ikke noget. Helt uden kritik er hele klubbens gennemsnit alder ”måske” lidt høj . 

Som kom vi til Pinsen hvor der plejer at være mange på Læsø, her må jeg sige det var der ikke i 2016, og det 

forstår jeg godt. Gitte og jeg var på Læsø, vi har aldrig prøvet at have gang i fyret i tre dage i træk, der var 

meget koldt, regn og meget vind hele pinsen. Vi håber på en god varm pinse i 2017. 

Sankthans aften blev igen holdt som en klub aften, der var mange nede og grille deres medbragte mad. Selv 

om det hele var ved at regne væk, så først aflyste vi bålet, men så holdt regnen holdt og vi var på igen.  Poul 

fra aktivets udvalget havde igen stået for et fint bål. Desværre havde vi været sent ud med at bestille trompet 

spillere som vi havde i 2015, det gør vi bedre i 2017. 

På sidste generalforsamling var der i det godkendte budget, lagt renovering af et af ungdoms bygningerne 

ind. Det omtalte (Gregersens hus), var meget medtaget efter års manglende vedligeholdelse, og det var i 

tillæg et gammelt hus allerede da vi overtog huset, men ved hjælp af Dion Wellejus tømrer firma som 

ordnede alt tømrer arbejdet og flere forældre og undertegnede som stod for malerarbejdet har vi nu et flot 

sejlhus.  

Sejlhuset er jo meget vigtigt, da det er FSKs selskab Frederikshavn søsport ApS, som står som ejer. Søsport 

ApS står jo som komplentar for Frederikshavn marina K/S, altså en sikkerhed for alle kommanditister i 

marinaen og ifølge selskabsloven skal selskabet indeholde en værdi på mindst 125.000 kr. Dog er det FSK 

der har brugs retten over huset og hæfter for areal lejen. 

Så har vi holdt vild med vand. En helt super dag med mange mennesker på havnen, med tre både der lå og 

sejlede med måske nye sejler. Så en rigtig god dag i samarbejde med FM og SJL Tak for det. 

   

DE ER IKKE BARE GODE, DE ER DE BEDSTE. Sådan stod det i Nord Jyske. Det var Frederikshavn 

Sejlklub de skrev om. Vores hold i sejlsportsligaen gjorde det, FSK er Danmarks bedste sejlklub. Efter ca. 

120 sejladser blev FSKs hold, som nu har taget navnet FSK Sea Hawks, dansk mester i sejlsports ligaen, 

foran meget store klubber på Sjælland som KDY, Skovshoved  og Hellerup. For de store klubber var det nok 



lidt en skuffelse, at en så lille klub med så lille budget kunne slå de store. Så tak til Kris, Søren, Rasmus, 

Rasmus og Michael. 

Nå men en ting er at vi, FSK Sea Hawks, er dansk mester, men hvad så. Ja som mester er vi nu med i 

champions league, og hvad betyder det så. CL starter med et stævne i Sankt Petersborg med 64 hold. 32 hold 

går videre til Porto Cervo i Italien, hvor mesteren findes. FSK Sea Hawks  føler sig ret sikre på Porto Cervo. 

Her skal der bruges mange penge, sådan rundt regnet hedder budgettet 100.000 kr. så vi er i fuld gang  med 

at søge sponser støtte. 

Ikke nok med det i CL har FSK Sea Hawks placering også gjort at vi er blevet inviteret til Nord Stream 

Race. Der er tale om at det er 6 sejlsports liga landes mester klubber, der er blevet inviteret til en sejlads, 

hvor vi skal kæmpe mod mestrene fra Tyskland, Sverige, Finland og Rusland. 

Sejladsen går fra Kiel til København, videre til Stokholm her fra videre til Helsingfors og slutter i Sankt 

Petersborg.  

Bådene der bliver sejlet i, er helt nye ClubSwan 50 Yacht som bliver stillet til rådighed af Nord Stream 

Race. 

Det vi skal stille med er en 10 mands besætning, hvor min. 50% skal være FSK medlemmer. Her ved jeg 

ikke om det har interesse hos jer medlemmer. Hvis I er interesseret så skal I kontakte mig, så jeg prøver at 

koordinere det. Dog har vi forespurgt omkring forsikring da det er både til omkring 8 Mill. 

Midt i september afholdt FSK vores årlige kapsejlads Hirsholmene rundt, som er den anden sejlads i 

Frederikshavn kommune grandprix, igen lidt færre tilmeldte end året før, man kunne ønske sig lidt flere, 

men dog bedre end sidste år, hvor det hele blæste væk.  

Så har vi vores svømme afdeling, som starter når sejladsen slutter. I år kom lidt skævt fra land, det vil sige vi 

ikke fik det antal baner vi plejer at have, hurtigt blev der rettet på det, men i år har det kostet lidt medlemmer 

som vi håber er tilbage til næste år. 

Ja så kom vi til Standerstrygning sammen med vores Afriggerfest. Her have vi sidste år besluttet at det 

skulle være til retro priser, altså priser der var 10 år gamle. Om det var det der gjorde det ved vi ikke, men 

det var dejligt at vi var lige over 50 mennesker til en rigtig god fest med levende musik. Herligt var det også 

at se 5 medlemmer fra vores ungdoms afd. 

Ja så var vores sejler sæson færdig og så havde vi vores julebanko, som traditionen tro var godt besøgt, et 

enkelt fordrage blev det også til med Jan Hammer, så tak til vores aktivists udvalg, de gør et stort arbejde. 

 

 

  

  



Frederikshavn Sejlklub 

Ungdomsafdelingen, beretning for 2016 
 

Træning 

Vi har haft 37 træninger gennem sæson 2016 som startede den 31. marts og sluttede den 13. oktober. 

Dertil kommer 8 fredage hen over sommeren hvor vi havde det nye Vild med Vand krabbehold, og 2 

Åbenthus dage samt vores Dumbo klubmesterskab.  

Det betyder at vi samlet for hele sæson 2016 har haft porten lukket op 48 gange, og til hver af disse 

samlinger har der hen over året været 19 forskellige meget aktive forældre eller andre voksne som på skift 

har hjulpet til med at give ungerne mulighed for at komme på vandet.  

For at have styr på sikkerheden til søs kræver en almindelig trænings aften minimum 5 voksne. Det fordeler 

sig med 1 kajmand som kan hjælpe med jollerne på slæbestedet, samt 2 mand i hver af vores 2 motorbåde. 

Derudover har vi de fleste gange væres så heldige at der efter en tur på vandet har været hjemmebagt kage 

eller boller med tilhørende saftevand. For denne store hjælp har vi I 2016 kunnet give et gavekort, beregnet 

ud fra de antal gange den enkelte har hjulpet til, som tak for denne store hjælp – uden den hjælp vil 

ungerne ikke kunne komme på vandet. 

Vild med Vand søndag den 29. maj 

I samarbejde med Frederikshavn Marina er vi en del af det landsdækkende Vild med Vand arrangement. 

Her blev der annonceret landsdækkende og vi kunne koncentrere os om de besøgende som kikkede forbi 

på havnen. Det var en god dag med mange børn og voksne som kom forbi, og rigtig mange fik gode 

oplevelser med hjem gennem aktiviteter ved og på vandet 

Loppemarked Grundlovsdag 5. juni Åbent hus kl. 10-15 

Vi åbnede igen porten til ungdomsafdelingens grej og fik mange små og store børn en tur på vandet i 

kajakker eller en tur i vores 2 mands FEVA joller. Et fint arrangement hvor vi fik vist frem hvad sejlklubben 

tilbyder børn og unge. Det har givet nye sejlere som efterfølgende har meldt sig ind i klubben. 

Sommersejlads, sidste uge i sommerferien i Frederikshavn 

Vi har tidligere på skift med Strandby Sejlklub at arrangeret 5 dages aktiviteter på vandet. Men i år havde vi 

sat det ned til kun 3 dage. Det viste sig at være en succes hvor alle var friske med kajakker, jolle sejlads og 

ræs efter motorbådene – det sidste er meget populært blandt ungerne. Vi havde 16 deltagere fordelt fra 

Skagen, Ålbæk, Strandby og Aalborg. 

Stævner 

Vi har haft en enkelt Laser Radial sejler som har været til 2 ud af 3 rangliste stævner i Nyborg og Egense, 

hvilket gav en samlet plads på ranglisten som nr. 8 ud af 21. 



Ved DM stævnet i Horsens blev det til en plads nr. 10 ud af 20 Radial sejlere, også her var konkurrencen 

hård, idet OL sølv vinderen viste hvordan en Laser skal sejles. 

Til Granprix stævnet i Egense var der også et Fun Cup stævne for de yngste sejlere i Tera og Feva hvor vi 

havde 5 sejlere med. Vinden var på dag nr. 2 lidt for frisk til kapsejlads, men det holdt ikke sejlerne fra 

Frederikshavn på land, de trodsede bølgerne og sejlede bare en hygge tur i stedet for. 

Lørdag aften var den en fin sejlerbuffet på Egense Motel, hvor vi havde en meget hyggelig aften i selskab 

med vennerne fra Aalbæk Junior sejlklub.  

Vi havde maser af grej med til Egense, samt vores forældre gav en stor hjælp til stævnet som vi har fået 

megen tak for. 

Grej 

Vi har i 2016 solgt de sidste godt brugte optimist joller, således at vi nu har 5 stk. optimist joller hvor gamle 

skader i glasfiberen er blevet udbedret. Til foråret mangler der kun at få dem tilrigget med nogle nye sejl 

som ligger på loftet, således at vi igen kan tilbyde nye helt små sejlere en start i optimisten med nogle 

funktionelle joller.  

TERA jollerne er dog vores mest populære en-mands joller, idet de er så enkle at rigge til, har en minimal 

vedligehold og er selv lænsende hvilket gør en stor forskel i forhold til optimisten, både for sejleren og de 

voksne i følgebådene. Klubben har 6 af disse joller, derudover har 2 sejlere deres egen jolle så vi samlet set 

har 8 TERA joller. 

Når sejlerne bliver lidt større eller har lyst til at hygge sammen på vandet (pigerne), har vi god sejlads i 

vores 3 stk. FEVA joller, både til træning og til stævnerne. Derudover tager vi ofte en ny sejler med i FEVA 

jollen sammen med en erfaren sejler de første gange i jollen. 

Men blæser det for meget eller for lidt er Kajakkerne altid meget populært blandt ungerne, det ender 

næsten altid med en halv grønlænder vending og deraf mere fortrolighed med vandet hvilket giver mere 

tryghed for vores kommende sejlere. 

Af private joller er der 3 Laser joller og 3 OK joller som jævnligt har været på vandet. Desværre blev en af 

OK jollerne udsat for tyveri i sommerferien hvor den mistede alt rigning, så der kun stod et skrog med svær 

tilbage. Tyveriet blev meldt til politiet, men der er ikke sket nogen opklaring i den sag. 

Klubben har som sikkerheds og følgebåd 2 Creszent motorbåde samt en lille 4,2 m RIB. Vi fik for et par år 

siden en ny 4takts motor med elstart til den ene Creszent båd, hvilket er meget nyttigt for de skiftende 

forældre som er med på vandet. Disse både har jo som den primære funktion at være et sikkerheds 

beredskab, hvorfor motorernes funktion skal være i orden således at vi er sikker på at de starter når de 

skal. Det betyder at motorerne efter endt sæson serviceres hos Motor Bådcentret. 

Den gamle 15 hk. 2takt motor har gennem de sidste sæsoner vist sig at været noget ustabil og har i flere 

tilfælde svigtet hvorfor den nu bliver udskiftet med en ny 4 takt motor, så sikkerheds beredskabet er i 

orden. Det er nødvendigt at vores motorer er lette at starte når der gennem en sæson er mange forskellige 

forældre som skal betjene dem. En anden fordel ved en 4 takts motor er at vi ikke skal råbe til sejlerne for 



at ovedøve larmen, men kan tale almindeligt til hinanden ude på vandet, hvilket giver mere ro og tryghed 

for de nye sejlere.  

Vi fik en gl. trailer forrige år som i efteråret blev renoveret med ruller så vi nu har 2 båd trailere til at 

vinteropbevaringen af begge motorbåde. 

Bestyrelsen i Sejlklubben takker for den synlige malende hånd Jer forældre har givet i forbindelse med 

udskiftning af beklædningen på det store sejlskur, det er blevet rigtig flot. 

Vi har en Sponsor aftale med XL-Byg i Elling, hvor man som kunde kan tilmelde sig at støtte en forening. Det 

koster ikke noget som kunde, men XL-Byg giver 1 % (0,5% ved erhverv) af kundens køb på konto til 

Sejlklubben. Derfor en kraftig opfordring til at købe via konto – de støtter os når vi støtter dem 

Dumbo sejlads den. 17. september. 

Som afslutning på sæsonen har vi altid Dumbo stævnet hvor vi har de unge dygtige sejlere kæmper om 

klubmester pokalerne om formiddagen. 

Om eftermiddagen er rollerne byttet rundt, således at det er forældrenes tur i de små joller – og ungerne 

kommer med tilråb og vejledning i hvor nemt det er…… 

En altid meget underholdende dag  

Afriggerfest den 29. oktober 

Som afslutningen på en god sæson blev klubmesterskabs pokalerne overrakt til sejlerne, og der var 

uddeling af gavekort til de frivillige forældre/hjælpere som har ydet en stor hjælp for klubben gennem 

sæsonen. Vi skal jo huske at klubben kun har grej og faciliteter, men kvaliteten af indholdet kommer 

gennem samarbejde og hjælp til hinanden.   

 

Tak for en dejlig sæson 

 


