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Ordinært bestyrelsesmøde i Frederikshavn Sejlklub  
27. april 2020 kl. 19.00 – 21.00 

 

Deltagere: 

Morten Grønning Jensen 
Søren Rahbek 
Christian Birk 

Carsten Jensen 

Mikkel Thomsen 

Steen Heftholm 

Afbud: 

Brian Hald 

 

Dagsorden: 

1. Standerhejsning 3. maj 
2. Kasserer 

o Overleveringsforretning m. Jimmy 
3. Match28 

o Opstart / status 
o Konto / Mobilepay 
o Fundraising 
o Sponsorer 

4. Sejlerskole 
o Forårsklargøring 
o Opstart / venteliste / status 
o Konto 
o DS - instruktørkursus / diplomsejleruddannelse 

5. Ungdomsafdeling 
o Opstart / status 

6. Kapsejlads 
o Opstart / status 

7. Vild med vand 
o Status 

8. Hjemmeside 
o Brush-up 
o Henvendelse / bistand fra Morten Klæstrup 

9. NERD / medlemskort 
10. Øvrigt 

 

Referat: 
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Ad 1)  
Morten orienterede, at der er lavet aftale med Helmuth Mehlsen om klargøring og sætning 
af standeren. Det blev aftalt, at standeren sættes i stilhed kl. 10.00, søndag d. 3. maj 2020. 

Ad 2)  

Morten orienterede om behovet for at få overleveret kassereropgaven fra den tidligere 

kasserer, Jimmy og til Carsten. Det blev besluttet, at Carsten indkalder til møde med 

Jimmy og Morten om overlevering af kassereropgaverne.  

Ad 3)  

Morten orienterede om projektets status. Bådmændene har rigget bådene og 

bådsmændene er sat ind i reglementet for bådene. Åbning for af booking af bådene 

afventer fortsat klarmeldinger fra DIF og Sejlunionen vedr. COVID19. 

Steen orienterede om status på ansøgninger om fondsstøtte, bl.a. til Spar Nordfonden, 

Nordeas lokalpulje og Nordeas Nationale pulje. Tillige er der taget kontakt til Sejlunionen 

for afsøgning af fondmuligheder. Sponsorater afventer.  

Karsten er i dialog med banken om udstedelse af Dankort til brug for bådsmændenes køb 

af grej. De udleveres hurtigst muligt. 

Ad 4)  

Bestyrelsen besluttede at sejlerskolen ikke starter op, førend der sker yderligere lempelser 

ifbm. COVID19. Det betyder samtidig, at båden bliver på land, indtil restriktionerne ændrer 

sig. Morten tager kontakt til Sejlerskolen og formidler beslutningen. 

Instruktørkursus ved Dansk sejlunion. Det blev besluttet, at booke fire pladser til kurset, 
der afholdes i Aalborg til efteråret. Kurset henvender sig til klubinstruktører, der lærer 
nybegyndere at sejle kølbåd, eks. Sejlerskolen og Match28projektet.  

https://dansksejlunion.dk/uddannelse/instruktoer-traener-uddannelse/sejlerskole-
instruktoer/sejlerskoleinstruktoer-1 

Steen kontakter Sejlunionen for bookning og nærmere aftale. 

 

Ad 5)  
Søren orienterede, at Ungdomsafdelingen ønsker at opsætte udendørs vask. Christian og 
Søren koordinerer opgaven. 

 

Ad 6) 
Bestyrelsen besluttede på baggrund af sejlunionens seneste udmelding vedr. lempelser 
for udendørsaktiviteter ifbm. COVID19, at i gangsætte onsdagssejladerne, dog sådan at 
forsamlingsreglerne overholdes og i øvrigt lever op til kravene om afstand mv.  

Christian orienterede at første kapsejlads først kan afvikles d. 11. maj. Christian tager 
kontakt til kapsejladsudvalget vedr. formulering af vilkårerne for onsdagssejlads under 
COVID19. 

 

https://dansksejlunion.dk/uddannelse/instruktoer-traener-uddannelse/sejlerskole-instruktoer/sejlerskoleinstruktoer-1
https://dansksejlunion.dk/uddannelse/instruktoer-traener-uddannelse/sejlerskole-instruktoer/sejlerskoleinstruktoer-1
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Ad 7)  
Morten orienterede at Havnens Dag, Vild med Vand er udsat og sandsynligvis aflyses for 
2020. 

 

Ad 8) 

Der var en drøftelse af opdatering af hjemmesiden. Det blev besluttet, at bestyrelsens 
enkelte udvalgsansvarlige gennemgår informationerne:  
Søren: Ungdomsafdelingen,  

Christian: Kapsejladsafdelingen,  

Morten: Match28,  

Steen: Sejlerskolen. 

Dion: Svømmeafdelingen 

 

Der ud over laver bestyrelsen en drejebog på et af de kommende bestyrelsesmøder, 
sådan at siden bliver opdateret. 

 

Ad 9) 
Der var en drøftelse af medlemskort i forbindelse med 10 procent rabat på restaurant 
NERD. Konklusionen blev at Karsten får en liste til at ligge i restauranten, sådan at 
medlemmerne får rabatten ved direkte henvendelse i. 

 

Ad 10) 
Næste bestyrelsesmøde afholdes mandag d. 25. maj 2020 kl. 19.00 – 21.00 i Fælleshuset. 

 

 

   Således opfattet og refereret. 

   Steen Heftholm, sekretær. 

 

 

 

 

 


