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Mødereferat FSK. 
 

10.03.2014 

19.00-21.30 

Fælleshuset Havnen 

Møde indkaldt af: Helmuth Melsen Mødetype: Bestyrelsesmøde 

Ansvarlig for udstyr:  Referent: Helmuth Melsen 

Ordstyrer: Helmuth Melsen   

Deltagere: 

Fra bestyrelsen: 

Helmuth Melsen, Christian Søren Rahbek , Jimmy Nielsen, Poul Bertelsen, Niels Ole 
Jensen   

Fraværende: Carsten Jensen, Bent Damsgaard, Jørgen Steenfeldt (alle meldt afbud) 

Referat 

 

Pkt. Aktionsliste. Initiativ 

1 

Konstituering af bestyrelsen  

Formand.                              Helmuth Melsen 
Næstformand/ Pr. chef.       Carsten Jensen 
Kasserer.                              Jimmy Nielsen 
Sekretær.                              Bent Damsgaard 
Ungdomsleder.                    Søren Rahbek 
Aktivitets udvalg.                 Poul Bertelsen 
Havneordnings udv.            Niels Ole Jensen 
Kapsejladsudvalg.                                            (HM ønsker stoppe, har ikke tiden) 
 
 
 

Alle 

2 

Indkøb af påhængsmotor til ungdomsafdelingens følgebåd. 

 

Efter HM havde fået henvendelse fra Jørgen Stenfeldt vedr. tilbud fra motor og 
bådcenteret på en påhængsmotor på ca. 32.000kr. og Jørgen havde fået støtte på 
25.000kr. lovede HM Jørgen at vi tog det op på næste bestyrelsesmøde.  

Da  tilbuddet er en motor med El start, argumenterede HM for at det det bør være så 
simpel løsning som muligt. FSK har tidligere haft motor med el start som ikke blev 
vedligeholdt rigtigt og ikke blev brugt efter kort tid. SR var også enig i at det bør være 
så simpelt som mulig. HM mente også at vedligeholdelsen på følgebådene et lidt for 
dårlig og der er for mange der ”skruer” på motorerne og der bør laves en plan der til. 

PB forslog evt. en brugt motor. Alle syntes at det ikke var en god ide. 

Konklusion: SR og HM undersøger hvad anden motor uden el start koster. 

Beslutning om køb af motor tages på næste møde med alle medlemmer. 

 SR oplyste at han manglede et budget for hvad man kan bruge i Ungdomafd.        

HM oplyste at hvis man så i 2013 regnskabet og tog alle indtægter – udgifter for 
ungdomafd. havde den kostet ca. 20.000kr for 17 medlemmer så vi skal passe på. SR 
oplyste at huslejen på ungdomafd. del af fælleshuset jo har fået en stor stigning og at 
hele FSK kan bruge 1 salen vederlagsfrit, så man kan sige at den ”gamle” del af FSK 
bør tage lidt af udgifterne. HM enig 

 

 

 

 

 

Søren 

Helmuth 

 

 

 

evt 

Under EVT: 

HM oplyste, at han er glad for at have været formand i et år, der er dog nogle ting HM 
gerne vil have ændret i forhold til tidligere. 

Først og fremmest en årskalender, altså BM møder, arrangementer, sejladser, fester 
og alt det andet vi laver i en fælles plan og dato lagt. 

HM har også talt med medlemmer i vores aktivets udvalg der gerne vil vide lidt mere 
om økonomi, altså hvad er der budgettéret med. Hvem skal man kontakte osv. Derfor 
vil HM gerne foreslå er vi laver en organisations plan så alle kan se hvem der gør 

 

Helmuth 
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hvad. Samt en forretningsorden hvor dem der sidder i et udvalg ved hvad de må og 
ikke må gøre også økonomisk, det vil gøre det hele lidt lettere mener HM. Alt dette er 
lidt i forlængelse af vores job beskrivelse. 

HM foreslog at der hurtigt blev holdt et nyt BM evt. en lørdag kl 9 til en kop kaffe og 
rundstykke, hvor vi kunne gennemgå dette.(dette så vi ikke bliver presset på tid om 
aftenen) HM indkalder til dette når han ved hvornår BD og CJ er i Nordjylland igen. 

HM bad PB om at indkalde til et møde med aktivets udvalget og HM (det bliver den 20-
3-14)  

HM bad også SR om at indkalde til et møde med Ungdomsudvalget med trænere og 
HM. 

HM aftaler hurtigst mulig med NOJ et møde om hvordan havne ordningen skal køres.       

 

   

 
Næste møde: Indkaldes af HM når han ved hvornår BD og CJ er tilbage 

 
 

 
 

 
 

 


