
 

Mødereferat FSK. 
 

29.09.2014 

19.00-21.00 

Fælleshuset Havnen 

Møde indkaldt af: Dato noteret i sidste referat Mødetype:  Bestyrelsesmøde 

Ansvarlig for udstyr:  Referent: Søren Rahbek 

Ordstyrer: Helmuth Melsen   

Deltagere: Helmuth Melsen,  Niels Ole Jensen, Poul bertelsen, Søren Rahbek 

Afbud: Bent Damsgaard, Carsten Jensen 

Referat 

Dagorden: 

1. Godkendelse af referat 

2. Orientering fra Formand 

a. Ændring af mødeindkaldelse 

b. Melges 24 DM 

c. Sportsliga 

3. Orientering Næstformand 

4. Orientering Kasser 

5. Orientering ungdomsafdeling 

6. Orientering Aktivitetsudvalg 

7. Orientering Havneudvalg 

8. Evt. 

 

Pkt Aktionsliste.  

1 

Referat godkendt med følgende ændringer:  

Søren Rahbek var fraværende.  

pkt. 3. Niels Ole tager sig af havneordningen.  

pkt.6 færdiggørelse af benzinskur planlægges af Bent. 

Alle 

2 

a. Sekretær mailer foreløbig dagsorden 14 dg. før møde som en reminder, således at 
yderligere sager som ønskes på dagsorden kan tilbagemeldes. Endelig dagsorden 
kan herefter udsendes 7 dg. før møde. 

b. Gennemgang af økonomi, Resultat før udgift til Kanal Frederikshavn (ca. kr.2.000,-) 
viser et overskud på kr. 26.182,27,-   

c. Frederikshavn´s Melges 24 besætningen stiller op til kvalifikations stævne med 
henblik på at opnå plads i sejlsports Ligaen i sæson 1015. De har selv betalt kr. 
1.000,- hertil. Hvis de kvalificerer sig er forslaget at FSK dækker ½ af deltager 
gebyret fremover. For sæson 2015 vil det være en udgift for FSK på kr. 5.000,- som 
betingelse er det kun medlemmer af FSK som kan være en del af besætningen. 
Forslaget tages med som et pkt. på næste bestyrelsesmøde.    

Bent 

Helmuth 

3 /  

4 /    

5 

a. Afslutning i ungdomsafd. lørdag den 4. okt. Kapsejlads formiddag, Dumbo 
sejlads eftermiddag og Bowling om aftenen, ca. 30 tilmeldt. 

b. Skift af forsikringer til Pantaenius er nu endeligt faldet på plads for motorbåde og 
joller, samlet falder udgiften selv om der nu er kasko på den nye motor. Der har 
været en del rod med skiftet, idet flere breve har været strandet på 
havnekontoret. Anbefalingen fremover er at bruge egen adresse. 

c. Vinteropbevaring af joller i sejlskuret, optimister hos Niels Ole, 2 stk. Motorbåde 
undersøger Helmuth for evt. plads hos LE. 

d. VHF radioer. Strandby Sejlklub og hav svømmerne (Sten Heftholm) har fælles 
kodet kanal som vi gerne må være med på, det vil være en fordel ved afholdelse 

Søren 

 

Helmuth 



af stævner. Indstilling er at vi går med når vores nuværende radioer dør. kan 
tages med på næste års budget. 

e. Træner kurser, der vil blive forsøgt at lade 2-3 stk. komme med til vinter. 

f. Speedbåds førerbevis. Vi planlægger internt kursus for forældre og nogle af de 
store sejlere her i efteråret. 

g. Klubkonference, der er ikke nogen som ønsker at deltage i år. 

h. Nyt klublokale er indrettet og har været rigtigt i brug i efterårs sæsonen, det 
fungerer rigtig fint, stor tak og ros til Bent mfl. for godt arbejde. Helmuth gav ros 
for oprydning bag skur mellem benzin container. Der er planlagt lidt flise arbejde 
ved tømmepladsen for kemisk toilet, samt der er fundet en stålvask som er sat 
op.  

i. Benzin container, vi skal lave en plan for hvad og hvornår sammen med Bent. 

j. Frederikshavnerordningen, byrådet har opsagt ordningen, så vi må forvente der 
kan ske ændringer for det kommunale tilskud til ungdomsarbejdet. 

k. Svømning er startet d. 29. sept. kører med samme hold som tidligere. 

l. Kontingent struktur og satser, Søren luftede idé til halvårs kontinget for nye 
sejlere mv. Søren laver et oplæg til næste møde herom. 

m. Slæbested mgl. færdiggørelse af beslag. (Brian Hald)     

6 

a. Afriggerfest 25. okt. planlagt med mad og musik, indbydelse kommer snarest.  

b. Vinteraktivitet tilstræbes den 1. onsdag i hver måned. Der arbejdes på Foredrag, 
Banko, madlavning, vinsmagning og filmaften. opslag med alle arrangementer 
kommer når de er på plads. 

Poul 

7 
a. Mail rundsendt med opfordring til egenbetaling for dage ud over 3 på Læsø 

b. Når opgørelse for året kendes skal ordningen tages op til revision 
Niels Ole 

8 Forslag om at søge afholdelse af et NM stævne i 2016 for drage eller lign.  Alle 

 Næste Bestyrelsesmøder 20.10 - 24.11  

 


