
 

Mødereferat FSK. 
 

28.04.2014 

19.00-22.00 

Fælleshuset Havnen 

Møde indkaldt af: Helmuth Melsen Mødetype:  Bestyrelsesmøde 

Ansvarlig for udstyr:  Referent: Bent Damsgaard 

Ordstyrer: Helmuth Melsen   

Deltagere: Helmuth Melsen, Bent Damsgaard, Jimmy Nielsen, Niels Ole Jensen 

Fraværende: Carsten Jensen (Afbud), Poul Bertelsen 

Referat 

 

Pkt Aktionsliste. Initiativ 

1 Referat fra 10,03,2014-05-02 godkendt uden bemærkninger Alle 

2 

Tilbud fra Katfizh for sejlklubbens medlemmer: Fiskebuffe hver dag fra Kl.1200-1500 Pris 99 Dkk. I 2014 

                                                                           20% rabat ved fremvisning af gyldigt medlemsbevis. 

Forslag: Helmuth foreslå Katfizh en list over aktive medlemmer som har betalt til tiden, så må Katfizh spørge 
dem der kommer om legitimation. 

Helmuth 

3 

Nyt fra Marinaen. 

Det kniber med uddybningen, rederiet høj har meget travlt og tilladelse til yderlig uddybning mellem broerne 
pga. TBT holdigt bundmateriale. 

 

Oplysning 

4 

Organisationsplan for sejlklubben blev forelagt fra Helmuth, svømmerne mangler. 

Foreløbige plan sendes til Bent. 

Når den er rette til og godkendt af bestyrelsen ligges den på hjemmesiden. (Bent) 

Helmuth 

5 Fastsættelse af datoer for kommende bestyrelse møder forslag: Helmuth 

6 Mærker til havneordningen ligger på havnekontoret, Hirsholmen mærket mangler (restordre) Bent Niels Ole 

7 
Mangler i det nye junior rum: 

Gulv males, belysning og fodlister 
Bent 

8 

Vedr. betaling af kontingent 16 stk. mangler Pt. rykker udsendes. 

 

Der tegnes en IT forsikring på sejlklubbens bank kontoer imod bla. hacker angreb. 

 

Aktivitets udvalget spørger på en separat konto med egen muligheder for overførsler af penge, Lone E 
kommer med oplæg til buget. 

Jimmy 

9 

Evt. salg af sejlklubbens mini 12er 15oo Dkk/stk 

Forespørgsel fra medlem på Olsen twin. Vedkomne får et godt tilbud men skal samtidig flytte den fra 
ungdomsafdelingens område 

Helmuth 

10 

Den nye hjemmeside som skal køre i samarbejde med marinaen skrider langsomt men sikkert frem. 

http://d94681.ih55.idefahost.dk/  

Bent åbner nogle af siderne inden længe kik ind og kom evt. med en kommentar. 

Bent 

11 
Sankthans skal holdes for sejlklubbens og marinaens brugere. 

Bål tændes Kl. 1900 
Alle 

12 

Ungdoms afdelingen er gået på vandet med erfarne. 

 

Vi har for mange optimist joller også mane i så dårlig en stand, oprydning og fra salg blev drøftet. 

 

Der laves et oplæg til hvordan skal udlejning/lån af optimist joller foregå fremover til næst bestyrelsmøde. 

Søren 

13 Datoer for kommende møder 26.05-30.06-29.08-29.09 Helmuth 

 

http://d94681.ih55.idefahost.dk/

