
 

Mødereferat FSK. 
 

19.05.2015 

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

Fraværende:  

Referat 

 

Pkt Aktionsliste Initiativ 

1. Godkendelse af sidste referat: 

Godkendt 

 

2. Orientering fra formand: 

a. Sejlsportsliga 

1. plads til FSK i første stævne – flot! Strandby Sejlklub har beklaget sig over anvendelse 
af den udlånte RIB til mærkebåd. HM kontakter DS ang. fritagelse for at stille med RIB til 
næste stævne og Strandby Sejlklub ang. klargøring af RIB. CJ varetager pressedækning 
ved de kommende stævner. Næste stævne 12. – 14. juni i Horsens. 

b. Uddybning af havnen 

Uddybning pågår. 

c. Fælleshuset 

Der er indgået aftale med Marinaen om leje af baderum i Fælleshuset. Årlig leje kr. 
10.000,-. 

Marinaen arbejder med planer til forøgelse af lejeindtægten i Fælleshuset 

d. Indbydelser til hjemmesiden 

To af aktivitetsudvalgets arrangementer er lagt ind på hjemmesiden 

e. Årskalender ”what to do” for bestyrelsen 

Input til årskalender medtages til næste møde i bestyrelsen 

f. Årskalender til vores medlemmer. 

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

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

g. 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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HM/alle 

 

 

HM/alle 

 

 

HM 

 

3. Orientering fra næstformand: 

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

 

CJ 

4. Orientering fra kasserer: 

a. Status på medlemmer 

Der er pt. registreret 113 seniormedlemmer, 12 ungdomsmedlemmer og 3 
æresmedlemmer. 

JN sender opdateret  medlemsoversigt til HM. 

b. Status på udgifter pt. 

HM udleverede oversigt over udlæg af egen lomme til JN sammen med kvitteringer og 

JN 



kasseboner. 

Der er modtaget ca. kr. 82.000,- i indbetalinger vedr. kontingent. 

Der er udsendt 11 restanceopkrævninger vedr. manglende betaling af kontingent. 

5. Orientering fra sekretær: 

Ind- og tilmelding via hjemmeside til klub, nyhedsmail, svømning m.v. fungerer ikke. Der rettes 
henvendelse til webmaster for afhjælpning. 

MGJ 

6. Orientering fra ungdomsudvalg: 

a. Egen konto med hævekort 

Godkendt – JN forbereder bank på henvendelse fra SR 

b. Fællesspisning 

Der er i samarbejde med ”Marinaen – café og restaurant” iværksat fællesspisning i 
ungdomsafdelingen efter træning om torsdagen. Deltagelse koster kr. 25,- 

c. Hjælpere 

SR har til motivering af hjælpere iværksat aflønning af disse med kr. 50 pr. gang. 
Finansieres 80% med tilskud til udstyr/beklædning fra Frederikshavnerordningen 

d. Store sejlskur 

DW måler facader op med henblik på udskiftning af beklædning 

 

JN/SR 

 

 

 

 

 

 

 

DW 

 

7. Orientering fra aktivitetsudvalg 

a. Indbydelser til sommerens aktiviteter på hjemmeside 

Hyggetur til Aalbæk 20/6 er annonceret 

b. Sankt Hans 

PB laver indbydelse til Skt. Hans arrangement og sender til MGJ for annoncering via 
nyhedsmail samt hjemmeside. SR bestiller snobrød til 30 børn hos Bager Birk. PB sørger 
for sange 

 

 

 

PB/SR/ 

MGJ 

8. Orientering fra svømme- og kapsejladsudvalg: 

a. Onsdagssejlads 

20/5 deltager medlemmer af fotoklub i onsdagssejlads. Annonceret via hjemmeside og 
nyhedsmail 

b. Familieorienteret 2-star 

2-star sejlads annonceres via hjemmeside/nyhedsmail 

c. Svømning – gentagelse 

Baner til næste svømmesæson er booket. DW følger op om bookning er gået igennem. 

d. Dommerhus - gentagelse 

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

 

 

 

 

DW 

 

DW 

 

DW 

9. Eventuelt: 

FSK deltager sammen Marinaen om annoncering af arrangement på havnen Grundlovs Dag 
(veteranbiler, loppemarked mv.). 

Ungdomsafdeling holder åbent hus fra kl. 10.00 

 

 

 

SR 

10. Næste møde: 

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes tirsdag den 16. juni 2015 kl. 19.00 i Fælleshuset 

Alle 

 


