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Deltagere:

Christian Birk, Jimmy Nielsen, Dion Wellejus, Morten Grønning Jensen, Søren Rahbek

Fraværende:

Helmuth Melsen, Poul Bertelsen

Referat
Pkt

Aktionsliste

Initiativ

Tekst i rød kursiv er gentagelse fra foregående referater
1.

Godkendelse af sidste referat:
Godkendt

2.

Orientering fra aktivitetsudvalg:
a. Ålbæk-tur
Turen blev aflyst pga. for få tilmeldinger. Ændres næste år til et grill-sammen
arrangement, hvor man selv medbringer mad

PB

b. Afriggerfest
Afholdt 28/10-2017. 29 deltagere

PB

c.

PB

Vinterarrangementer
Banko - december
Foredrag om Sirius-patruljen under planlægning
Foredrag v/Jan Hammer – januar
Foredrag v/Niels Hjørnet?
Splejsning?

d. Standerhejsning 2018
Lokale booket
3.

4.

PB

Orientering fra kasserer:
a. Winkas
JN har afviklet testbetaling med Winkas Air. Når denne er gennemført tilfredsstillende
afvikles test på svømmeafd. (november)

JN/DW/SR

a. HM ønsker oversigt over til- og afgang af medlemmer

JN/HM

c.

MGJ/JN

MGJ sender mailfordelingsliste fra nyhedsmail til JN

Orientering fra sekretær:
a. E-mail
MGJ undersøger om der kan oprettes mail-adresser til bestyrelsesposter i FSK via
hjemmeside. Webmaster oplyser, at dette er muligt. Evt. også via Winkas

MGJ/JN

b. Facebook
MGJ undersøger vedr. oprettelse af Facebook-gruppe for sejlklubben. Palle Sørensen
kontaktet vedr. eks. Facebook-gruppe. Administration af denne overdrages til MGJ.

MGJ

5.

Orientering fra svømme- og kapsejladsudvalg:
a. Svømning
Fremgang i tilmeldinger. DW/SR laver opslag/reklame på klubbens hjemmeside samt
diverse opslagstavler

DW/SR

b. Kapsejlads
Bøjer taget ind. Evaluerings- og budgetmøde afholdes 1. november.

DW/CB

c.

DW/CB

NM OK-jolle
Klubben har modtaget forespørgsel vedr. afholdelse af NM for OK-jolle 2019 – se pkt. 7

d. Sejlsportsliga
Kapsejladsudvalg bakker op om at klubben ansøger om at afholde stævne i 2018 – se
pkt. 7. Opstartsmøde med sejlsportsliga afholdt 19. oktober. Arbejdsudvalg nedsættes.
Stævner afholdes 26. + 27. maj samt 2. og 3. juni 2018.
6.

HM/DW/CB

Orientering fra ungdomsudvalg:
e. Varmepumpe
CB oplyser, at der indgået aftale med B-Cool om leverance af VP. CB foranlediger
montage.

CB

f.

SR

c.

RIB
SR undersøger muligheder for anskaffelse af RIB i samarbejde med Strandby og evt.
andre klubber (Ålbæk, Sæby, andre).
Service og vedligehold
 Joller sat ind
 Motorer er til garantiservice
 Teorilokale er malet

d. NØ-kreds
SR har været til generalforsamlig i NØ-kreds. Forsætter som bestyrelsesmedlem
(ungdomsformand). Referat ligger på NØ-kreds hjemmeside.
7.

8.

9.

Orientering fra næstformand:
a. Strategi for klubben
Der skal udarbejdes strategi for udvikling af klubben. Herunder:
 Plan for kapsejladser. Kan sejlklubben løfte at arrangere stævne hvert år?
 Vinter- og sommeraktiviteter. Udvikle/ændre. Skal der laves fast plan for f.eks.
vinterarrangementer?
Bestyrelse afholder arbejdsmøde lørdag den 2. december hos Helmuth

CB

b. Klubstandere
HM kontakter Seritex vedr. tilbud på fremstilling af klubstandere

HM

Orientering fra formand:
a. Sejlsportsliga
Se pkt. 5.d

HM/CB

b. Reception til fejring af vinderrepræsentanter for FSK
HM undersøger hvornår ligasejlere kan deltage
Niels Christensen inviteres også

HM

c.

HM

Sejlerskole
HM indkalder sejlerskoleudvalg og bestyrelse mhp. evaluering, opsamling og planlægning
inden generalforsamling og kommende sæson. Bestyrelsen ønsker endvidere i kommende
sæson evaluering på kursusforløb (ris og ros) fra deltagere.

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

ALLE

10.

Kommende møder:


Tirsdag den 28. november 2017



Tirsdag den 30. januar 2018



Tirsdag den 27. februar 2018

ALLE

