
 

Mødereferat FSK 
 

06.03.2017 

19.00-21.00 

Fælleshuset Havnen 

Møde indkaldt af: Helmuth Melsen Mødetype: Generalforsamling 

Ansvarlig for udstyr:  Referent: Morten Grønning Jensen 

Ordstyrer: Jan Lauridsen   

Deltagere: Siddende bestyrelse + fremmødte medlemmer 

Fraværende: Ingen 

Referat 

 

Pkt Aktionsliste Initiativ 

1. Valg af dirigent: 

Bestyrelsen foreslår Jan Lauridsen - godkendt 

Dirigenten fastslog efter modtagelse af valget, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet iht. 
sejlklubbens vedtægter. 

 

 

2. Bestyrelsens beretning: 

Formand Helmuth Melsen fremlagde bestyrelsens beretning. 

Ungdomsleder Søren Rahbæk fortsatte beretningen på vegne af ungdomsafdeling. 

Dion Wellejus fremlagde beretning på vegne af svømme- samt kapsejladsudvalgene.  

 

Bemærkninger fra generalforsamling: 

 

 Ingen bemærkninger 

 

Generalforsamlingen godkendte herefter bestyrelsens beretning. 

 

Beretninger er bilagt dette referat. 

 

 

3. Regnskab: 

Fremlæggelse af regnskab for 2018 ved kasserer Jimmy Nielsen. 

 

Bemærkninger fra generalforsamling: 

 

 Bestyrelsen bør som følge af den negative forretning af egenkapital overveje at skifte 
pengeinstitut. 

 

Bestyrelsen tog ovennævnte bemærkning til efterretning, hvorefter generalforsamlingen 
godkendte herefter regnskabet. 

 

 

4. Indkomne forslag: 

 

a. Ingen indkomne forslag 

 

 

 

5. Budget samt fastsættelse af kontingent: 

 

Kasserer Jimmy Nielsen fremlagde budget for 2019: 

 

 



BUDGET FOR 2019 

     Indtægter: 
    Kontingenter  
   

75.000 

Resultat FSK - Hjemmeside  
   

8.000 

Resultat FSK - Svømmeafdeling 
   

10.000 

Resultat af støtteforening  
   

6.000 

Resultat af Drage stævne i Frederikshavn  
   

15.000 

Resultat af sejlerskole 
   

9.000 

Tilskud  
   

60.000 

INDTÆGTER I ALT        183.000 

     Udgifter: 
    Driftsomkostninger 
   

90.000 

Fester og arrangementer  
   

10.000 

Resultat af kapsejlads inkl. LIGA  
   

20.000 

Arealleje FM  
   

25.000 

Projekt Maritim student 
   

50.000 

Diverse aktiviteter 
   

10.000 

UDGIFTER I ALT        205.000 

     RESULTAT FØR RENTER OG AFSKRIVNINGER        -22.000 

     Afskrivninger justeret m. investering 
   

30.000 

     RESULTAT FØR RENTER        -52.000 

     Renter  
   

-2.500 

     ÅRETS RESULTAT       -54.500 

 

Sekretær Morten Grønning Jensen berettede om Projekt Maritim student – et samarbejde med 
Martec og Frederikshavn Gymnasium & HF om en helhedsorienteret maritim ungdomsuddannelse 
med maritime fritidstilbud. 

 

Bemærkninger/spørgsmål fra generalforsamling: 

 

 Ingen bemærkninger til budget fra generalforsamling 

 

Generalforsamlingen godkendte herefter budget. 

 

Fastsættelse af kontingent: 

Bestyrelsen foreslår pga. budget uændret kontingent – godkendt med følgende bemærkning fra 
generalforsamlingen: 

 

 Bestyrelsen bør ved næste generalforsamling overveje at stille forsalg om at nedsætte 
kontingent 

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer: 

På valg er: 

 

 Helmuth Melsen (modtager ikke genvalg) 

 Christian Birk (modtager genvalg) 

 



 Morten Grønning Jensen (modtager genvalg) 

 Poul Bertelsen (modtager ikke genvalg) 

 

Bestyrelsen foreslog: 

 

 Christian Birk (genvalg) 

 Morten Grønning Jensen (genvalg) 

 Brian Hald 

 ? 

 

Ovennævnte blev uden modkandidater valgt/genvalgt af generalforsamlingen. Det lykkes ikke 
blandt de fremmødte, at finde den sidste kandidat til bestyrelsen. 

 

Dirigenten konstaterede herefter, at bestyrelse skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling 
med det formål at finde en kandidat til den ledige post i bestyrelsen. 

 

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen 

På valg er: 

 

 Carsten Jensen (modtager genvalg) 

 Brian Hald (modtager ikke genvalg) 

 

Bestyrelsen foreslår: 

 

 Carsten Jensen (modtager genvalg) 

 Jesper Nipper Jensen 

 

Ovennævnte blev uden modkandidater valgt/genvalgt af generalforsamlingen. 

 

8. Plan for den kommende sæson: 

Bestyrelsen præsenterende nedenstående plan for den kommende sæson: 

 

28. april Standerhejsning nr. 131 med efterfølgende spisning 

30. april Ungdomsafdeling - træning starter 

1. maj Onsdagssejladser starter 

25. maj Vild med vand (i samarbejde med Marinaen) 

7. juni – 9. juni Pinsetur til Læsø 

15. juni Fællestur med fælles grill 

23. juni Sankt Hans aften med fælles spisning og bål 

26. juni Onsdagssejlads - sommerafslutning 

14. august Onsdagssejladser starter efter sommerferie 

23. august – 25. august DM for Drage 

7. september Fyrbåkesejlads, Sæby Sejlklub 

 



14. september Hirsholmene Rundt 

15. september Dumbosejlads (ungdomsafdeling) 

23. september Svømmesæson starter 

25. september Onsdagssejlads - sæsonafslutning 

28. september Hirsholmene Senior Race, Strandby Sejlklub 

26. oktober Afriggerfest 

 

Bemærkninger fra generalforsamling: 

 

 Fællestur den 15. juni er sammenfaldende med Mors Rundt og bør flyttes. 

 

Bestyrelsen tog dette til efterretning, hvor efter programmet blev godkendt. 

9. Eventuelt: 

 

 Dion Wellejus opfordrede medlemmerne til at være opmærksom på 
foreningsstøtteordningen via XL Byg 

 Helmuth Melsen opfordrede bestyrelsen til gå i dialog med Marinaen om tilmelding af 
denne til støtteordningen 

 Lone Jakobsen henledte opmærksomheden på, at der mangler medlemmer til aktivitets- 
og festudvalg 

 

Dion Wellejus takkede på vegne af bestyrelsen den afgående formand Helmuth Melsen for en 
uvurderlig indsats. 

 

Herefter sluttede generalforsamlingen. 

 

 

  



10. Underskrifter: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helmuth Melsen (formand)  Christian Birk (næstformand) 

   

   

   

   

Jimmy Nielsen (kasserer)  Morten Grønning Jensen (sekretær) 

   

   

   

   

Dion Wellejus (kapsejlads/svømning)  Søren Rahbek (ungdom) 

   

   

   

   

Poul Bertelsen (aktivitetsudvalg)   

 

 


