07.11.2016

Mødereferat FSK.

19.00-21.00
Fælleshuset Havnen

Møde indkaldt af:

Helmuth Melsen

Ansvarlig for udstyr:
Ordstyrer:

Mødetype:

Ordinært bestyrelsesmøde

Referent:

Morten Grønning Jensen

Helmuth Melsen

Deltagere:

Helmuth Melsen, Jimmy Nielsen, Søren Rahbek, Dion Wellejus, Poul Bertelsen,
Morten Grønning Jensen

Fraværende:

Carsten Jensen

Referat
Pkt

Aktionsliste
Tekst i rød kursiv er gentagelse fra foregående referater

1.

Godkendelse af sidste referat:
Godkendt

2.

Orientering fra aktivitetsudvalg:
a. Afriggerfest
Afholdt med 50 deltagere. God fest.
b. Banko
Planlagt til 7/12. PB reserverer Fælleshus, udarbejder opslag til nyhedsmail og sender til
MGJ.

PB/MGJ

c.

PB

Goddag- & farvelfest
Afholdes 18/3 2017. PB reserverer Fælleshus

d. Foredrag med Jan Hammer
Afholdes 26. januar 2017 kl. 19.00. PB reserverer Fælleshus, udarbejder opslag til
udsendelse på nyhedsmail og sender til MGJ
e. Forslag
 Fællestur til bådmesse i Fredericia. Evt. med deltagelse af øvrige klubber i kommunen
Pris 500 – 600 kr./time svarende til min. 5-6.000 kr. + moms
HM forhører sig om interesse hos øvrige klubber
 Henning Wermuth fra Marine Electronic (tlf. 40724565)
3.

Initiativ

Orientering fra kasserer:
a. Winkas
Abonnement/support på WinKas ophører. JN undersøger vedr. ny netbaseret løsning fra
WinKas.

PB/MGJ

HM

JN

b. Medlemmer
Ca. 100 seniormedlemmer. Medlemsliste ved DS opdateret.
c.

Svømning
Ca. 27 indbetalinger vedr. svømning svarende til ca. kr. 12.000,- i indtægt. Lavere end
foregående sæsoner.

d. Gregersens garage
Renoveringsarbejdet er færdigt og klar til maling 2. gang. Omkostninger til tømrer ca. kr.
63.000,-. Noget større end forventet bl. a. pga. råd i bærende konstruktion ved port.
4.

Orientering fra sekretær:
a. Webmaster
Jan Lauridsen varetager fremadrettet Webmasterfunktion for FSK.
b. E-mail
MGJ undersøger om der kan oprettes mail-adresser til bestyrelsesposter i FSK via
hjemmeside

MGJ

c.

5.

Generalforsamling
Afholdes den 9. marts 2017
Varsles senest 21 dage inden.
Fælleshus reserveres

Orientering fra svømme- og kapsejladsudvalg:
a. Svømning
Svømmesæson er startet med en lidt trægt opstart – se pkt. 3c..
Der er booket baner torsdag aften 20-21 til voksensvømning. Annonceres via nyhedsmail.
SR sender opslag til MGJ
DW undersøger pris på instruktørkursus

ALLE
MGJ
HM

SR/MGJ
DW

b. Kapsejlads
Kapsejladsudvalget har tilbudt at arrangere stævne af Sejlsportsligaen i 2017. HM
kontakter ligaen og forhører sig vedr. afholdelse af forårsstævne og tilsendelse af
drejebog for stævne. HM kontakter endvidere Marina vedr. brug af arealer og udstyr. Se
pkt. 8a.
Bøjer taget ind.
6.

7.

8.

Orientering fra ungdomsudvalg:
a. Motor til følgebåd
SR/CJ arbejder fortsat med at skaffe sponsorer til ny motor
b. Sejlsæsonen 2016
Klublokaler rengjort. Joller taget ind. Følgebåde tages på land og køres til Vangen for
vinterdeponi. 5 optimistjoller renoveret og sejlklare.

SR

c.

CJ

Varmepumpe
CJ har tilbudt sig som sponsor af varmepumpe til ungdomsafd.

Orientering fra næstformand
Afventer svar fra Bjerregaard på henvendelse vedr. sponsorat til ny påhængsmotor – se pkt. 6
Orientering fra formand:
a. Sejlsportsliga 2017 og 2018
Se pkt. 5.
FSK får ikke tildelt stævne i 2017. Der kan søges for 2018.
b. Mastehus
Udvalg nedsat med flg. medlemmer HM, DW, MGJ og Christian Birk. MGJ rekvirerer
lokalplan – ingen lokalplan for området.
HM præsenterede skitser. DW indkalder til udvalgsmøde.
c.

CJ

DW

DW

Nordøstjysk kreds
HM orienterede om generalforsamling. Formand afgået. Der indkaldes til ekstraordinær
generalforsamling for valg af ny formand.
SR overvejer at stille op til valg til bestyrelsen.

d. FSK sejlerskole
HM har tilsagn fra mand til drift og vedligehold samt tilsagn fra 2 mand til undervisning.
Budget opstilles og forelægges på generalforsamling.

HM

e. Frederikshavn Søsport ApS
HM ønsker på sigt ikke at fortsætte bestyrelsesarbejdet i både FSK og Marina. Der skal
følgelig udpeges anden repræsentant for Frederikshavn Søsport ApS i Marinaens
bestyrelse og med reference til FSK bestyrelse.

HM

f.

HM/DW

Dommerhus
HM indkøber maling til dommerhus. DW indkalder malersjak

g. Polo-trøjer med FSK-logo
HM indkøber et antal poloer hosSeritex for salg blandt klubbens medlemmer
9.

SR/CJ

Eventuelt:
Møder er planlagt i god tid og bør derfor prioriteres af alle. Evt. afbud til alle i bestyrelse.

HM

ALLE

10.

Næste møde:
Mandag den 5. december 2016 kl. 19.00. MGJ sørger for forplejning

ALLE

