12.01.2016

Mødereferat FSK.

19.00-21.00
Fælleshuset Havnen

Møde indkaldt af:

Helmuth Melsen

Ansvarlig for udstyr:
Ordstyrer:

Mødetype:

Ordinært bestyrelsesmøde

Referent:

Morten Grønning Jensen

Helmuth Melsen

Deltagere:

Helmuth Melsen, Carsten Jensen, Søren Rahbek, Jimmy Nielsen, Dion Wellejus, Poul Bertelsen,
Morten Grønning Jensen

Fraværende:

Ingen

Referat
Pkt

Aktionsliste

1.

Godkendelse af sidste referat:
Godkendt

2.

Orientering fra formand:
a. Status på Sejlsportsliga – gentagelse
HM indkalder til møde ang. organisering og deltagelse i Sejlsportsliga i kommende sæson
b. Forslag fra P. Madsen – gentagelse
Henning Wermuth fra Marine Electronic (tlf. 40724565) tilbyder at komme til klubaften og
fortælle om det nyeste indenfor gas og elektronik om bord. Er fuldt booket i indeværende
sæson. HM laver aftale med henblik på arrangement i næste sæson.
c.

Det stor jollehus. Ny facade på budget for 2016 - gentagelse
DW udarbejder overslag for facaderenovering til budget for 2016. Pris modtaget ca. kr.
37.000. Sættes på budget for 2016 til fremlæggelse på GF

d. Mastehus - gentagelse
HM får udarbejdet og prissat forslag til GF beslutning om der skal arbejdes videre med
ideen
e. Benzinhus og slæbested - gentagelse
Brandsikring udført. Klar til beklædning.
HM følger op på status på slæbested. Beslag udført. Montage mangler.
f.

Årskalender ”what to do” for bestyrelsen – gentagelse
Input til årskalender medtages til næste møde i bestyrelsen

Initiativ

HM

HM

HM/DW/JN

HM

HM

Alle

g. 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)

Alle

h. 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.

HM

3.

4.

Orientering fra næstformand:
a. Friplads - gentagelse
CJ undersøger hos kommunen om der er mulighed for tilskud til friplads til unge med
særlige behov. CJ arbejder fortsat med sagen.

CJ

Orientering fra kasserer:
a. Regnskab
JN gennemgik udkast til regnskab, der endnu ikke er helt færdigt. Det ligner med
forbehold for mindre justeringer et 0-resultat.
b. Budget
JN præsenterede udkast til budget for 2016. Underskud ca. kr. 45.000,- inkl. vedligehold
og nyanskaffelser for ca. kr. 50.000,-

5.

Orientering fra sekretær:
a. Orientering vedr. anvendelse af G-mail konto til nyhedsmail - gentagelse
FSK G-mail konto er ikke anvendelig til udsendelse af nyhedsmail. Udsendelse af mails til
mange modtagere bliver opfattet som spam og fanget i filtre. MJ opretter ny konto til FSK.

MJ

b. MJ forbereder indkaldelse til generalforsamling onsdag den 10. februar
Lægges på hjemmeside og udsendes pr. nyhedsmail senest 21 dage før GF (onsdag den
20. januar).
DW, SR og JN er på valg.
c.
6.

MJ forbereder PowerPoint præsentation til GF

Orientering fra ungdomsudvalg:
a. Trailer til den sidste jolle på budget for 2016 - gentagelse
OK.
b. Brug af sponsoraftale fra XL-Byg i Elling - gentagelse
Der er indgået aftale med XL-Byg. Kendskab udbredes til medlemmer via hjemmeside og
Facebook-gruppe. HM sender logo til SR for anvendelse til aftaledokument. SR laver
kortfattet bekskrivelse af ordningen, hvad den indebærer og hvorledes man gør for blive
sponsor.
c.

7.

8.

Teorilokale - gentagelse
SR undersøger ang. opsætning af varmepumpe. CJ vil sponsere varmepumpe inkl.
montage. SR sørger for elforsyning inkl. jordforbindelse.

Orientering fra aktivitetsudvalg
a. Foredragsaften
Afholdes 27. januar 2016

SR/JN

SR/HM

SR/CJ

PB

b. Sejleraften hos Bjerregaard
Afholdes 9. marts 2016

PB

c.

PB

Aktivitetsplan for 2016 fremsendes til MJ inden GF

Orientering fra svømme- og kapsejladsudvalg:
a. Kapsejlads sæson 2016 - gentagelse
- Fælleshus reserveret
- Renovering af bøjer igangsat
b. Dommerhus - gentagelse

DW

DW

Ole Isis Jensen har meldt sig som vicevært for dommerhus. Males til foråret.
c.

Aktivitetsplan for 2016 fremsendes til MJ inden GF

DW

d. HM er trådt ud af kapsejladsudvalg. Christian Birk er trådt ind i stedet.
9.

Eventuelt:
Ingen bemærkninger.

10.

Næste møde:
Indkaldes når endeligt regnskab foreligger

Alle

