
 

Mødereferat FSK. 
 

20.10.2014 

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 29.09.2014 godkendt uden bemærkninger Alle 

2 HUSK vil man have et punkt på dagsordnen skal det sendes til sekretæren ved første indkaldelse.   INFO  

3 

Klubstanderen tildeles i år til besætningen på Melges.dk  

Husk det er 4 af vores egne drenge (FSK) som siden de sejlede optimist første gang altid har sejlet for denne 
klub selv til EM i Ungarn Bronze. DM på hjemmebane Sølv 2 år i træk  

Alle 

4 

Nyt fra Marinaen. 

 Der bliver diskuteret stadig placering af et permanent maste hus 

 Ny tømmeplads for autocampere. 

 Havnens dag Lørdag 26/10 

Alle 

5 

Økonomi i aktivitetsudvalget. 

Lone Emborg har fået et dankort og separat konto i Jyske Bank, dette vil lette arbejdet for aktivitsudvalget og 
kasseren. 

Helmuth har fået adgang til at kikke. 

Alle 

6 

 Benzin Container er forhåbentligt færdig til sæson start 2015 

 Maling af sejlskur, Søren finder hjælpere til at skrabe ned, Bent indkøber maling. 

 Slæbested flyttes for vinteren, Helmuth snakker med Brian Hald 

Bent. 

Niels Ole 

Søren 

Helmuth 

7 
Signalmast skal have en overhaling, masten kommer i tørvejr i blikhallen. 

Helmuth har aftale med Martin M. & makker 
Helmuth 

8 

Kapsejladsudvalget: 

 Besætningen fra Melges.dk har meldt sig til den kommende sæson for stævner i sejlsportsligaen og 
sejler for Frederikshavn sejlklub, dette medfører samtidig at kan denne besætning ikke komme til et 
af stævnerne har sejlklubben mulighed for at stille med afløsere. 

 Sejlklubben udfærdiger et brev hvor sejlklubben står inde for et depositum for de stævner på 7000 
Dkk. Start gebyr for alle stævnerne er 10000 Dkk. Sejlklubben dækker halvdelen hvis sejlklubben 
kommer med. 

 Kapsejlads udvalget får et overskud for sæson 2014 på 3700 Dkk 

 Der vil blive indkøbt materiel til sæson 2015 allerede nu. 

Kap 

sejlads 
udvalget 

9 

EVT: 

 Svømme sæson er startet med meget stor tilslutning  

 Ungdomsafdelingen er gået i vinterhi, joller er pakket ned. 

Ungdoms 
afdelingen 

10 Ved næst møde fastsættes datoer helt frem til Generalforsamlingen. INFO 

11 Dato for næste møde 24.11 Kl.1900 Helmuth 

 


