
 

Mødereferat FSK. 
 

01.09.2015 

19.00-21.00 

Fælleshuset Havnen 

Møde indkaldt af: Helmuth Melsen Mødetype: Ordinært bestyrelsesmøde 

Ansvarlig for udstyr:  Referent: Morten Grønning Jensen 

Ordstyrer: Helmuth Melsen   

Deltagere: 
Helmuth Melsen, Dion Wellejus, Søren Rahbek, Jimmy Nielsen, Poul Bertelsen, 

Morten Grønning Jensen 

Fraværende: Carsten Jensen (afbud) 

Referat 

 

Pkt Aktionsliste Initiativ 

1. Godkendelse af sidste referat: 

Godkendt 

 

2. Orientering fra formand: 

a. Status på 2015 

Ingen havneordning. Stor pressedækning. 

b. Status på Sejlsportsliga 

FSK ligger på 6. plads samlet efter stævne i Faaborg. Deltagelse i sæson 2016 drøftes 
dels med nuværende besætning dels i bestyrelse for evt. indstilling til generalforsamling. 

c. DM Melges 24 

Reception for danmarksmestre afholdt på Marinaen fredag den 28. august med fin 
deltagelse og taler ved borgmester Birgit Hansen samt formanden. 

d. Årskalender ”what to do” for bestyrelsen – gentagelse 

Input til årskalender medtages til næste møde i bestyrelsen 

e. Årskalender til vores medlemmer - gentagelse 

Næste års kalender med ”hvad sker der i min klub” lægges op på hjemmeside. 

Kalender skal kunne printes fra hjemmeside til opslag på køleskab, opslagstavle m.v. 
hjemme hos medlemmerne. Evt. også elektronisk udgave til smartphone (iCalender) 

f. Klubliv Danmark (en ny form for sponsor) - gentagelse 

HM er blevet kontaktet af Klubliv Danmark med henblik på samarbejde. HM fremviste 
brochurer og hjemmeside www.klublivdanmark.dk. Klubbens medlemmer skaffer 
sponsorater til klubben ved handel med Dankort i butikker tilmeldt ordningen. 

FSK tilmeldes ordningen og kendskab til denne skal udbredes til medlemmerne. 
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Alle 

 

 

 

HM 

3. Orientering fra næstformand: 

a. Pressedækning 

HM ønsker arbejdet med pressedækning intensiveret. 

b. Sponsordækning 

HM ønsker arbejdet med sponsordækning intensiveret. 

c. Friplads - gentagelse 

CJ undersøger hos kommunen om der er mulighed for tilskud til friplads til unge med 
særlige behov. 

 

CJ 

 

CJ 

 

CJ 

4. Orientering fra kasserer: 

a. Status på medlemmer 

Oversigt med alle de medlemmer, der har betalt kontingent udleveret til HM – alle aktive 
medlemmer har betalt. 

Oversigt med manglende betalere i ungdomsafdeling udleveret til SR for gennemgang. 

Medlemsliste ved DS opdateret. 

 

SR/JN 

 

 

 

 



b. Økonomi 

SR har indgået aftale med Steen Heftholm, Frederikshavn Kommune om anvendelse af 
indkøbte licens til Open Water Svømmere. Gammel licens opsiges – gentagelse. 

Sponsorer har alle indbetalt aftalte sponsorater. 

Indtægter og udgifter pr. 25/8: 

Ungdomsafd. 

 Udgifter  ca. kr. 46.000,- 

 Indtægter ca. kr. 75.000,- 

Seniorer 

 Udgifter  ca. kr. 81.000,- 

 Indtægter ca. kr. 84.000,- 

HM afleverede bilag på Melges reception, musik til Skt. Hans, annoncering vedr. 
arrangement på havnen, ankre til ungdomsafd. samt kørsel i forbindelse med 
Sejlsportslige – alle til bogføring 

 

JN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JN 

5. Orientering fra sekretær: 

a. Forbedring af nyhedsmail på hjemmesiden 

Tilmelding til nyhedsmail via hjemmeside fungerer fint. MJ modtager mails med til- og 
afmeldinger. Fremover sendes en tilbagemelding om at til-/afmelding er registreret. Der 
laves endvidere opslag på hjemmeside vedr. fornyet tilmelding såfremt nyhedsmail ikke 
modtages efter tilmelding. 

b. Referat i mappe 

MJ medbringer kopi af referater for indsættelse i ringbind placeret i sejlklubbens rum i 
fælleshuset. 

 

MJ 

 

 

 

 

MJ 

6. Orientering fra ungdomsudvalg: 

a. Status på benzinhus/slæbested 

Færdiggøres nu! 

b. Medlemslister 

Se 4.a. 

c. Sommersejlads 

Ca. 15 deltagere til sommersejlads inkl. deltagere fra Strandby Sejlklub 

d. Store sejlskur 

Lægges i budget for næste sæson. DW udarbejder budgetpris 

e. Diverse 

Afslutning afholdes medio september. 

Deltagelse i stævne ultimo september. 

 

PB 

 

SR/JN 

 

 

 

DW/JN 

7. Orientering fra aktivitetsudvalg 

a. Afriggerfest 

Planlagt til afholdelse den 24. oktober. PB har indkaldt til møde i aktivitetsudvalget 
mandag den 7/9. PB laver opslag til hjemmeside hhv. nyhedsmail og sender til MJ til 
videre foranstaltning 

 

PB/MJ 

8. Orientering fra svømme- og kapsejladsudvalg: 

a. Hirsholmene Rundt 

Papirer er udarbejdet og klar til udsendelse. DW laver opslag til hjemmeside hhv. 
nyhedsmail 

b. Afslutning på onsdagssejladser 

Forberedes inkl. traktement 

c. Dommerhus - gentagelse 

Ole Isis Jensen har meldt sig som vicevært for dommerhus (skal males) 

d. Svømming 

Bookning af baner er OK. Børneattester udarbejdet for 6 hjælpere. Der skal findes endnu 
3-4 hjælpere. 

 

DW 

 

 

DW 

 

DW 

9. Eventuelt: 

HM reserverer fælleshuset for afholdelse af generalforsamling iht. vedtægter 

 

HM 

  



10. Næste møde: 

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes tirsdag den 6. oktober 2015 kl. 19.00 i Fælleshuset 

Alle 

 


