27.06.2017

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, Christian Birk, Jimmy Nielsen, Poul Bertelsen, Morten Grønning Jensen

Fraværende:

Søren Rahbek, Dion Wellejus

Referat
Pkt

Aktionsliste

Initiativ

Tekst i rød kursiv er gentagelse fra foregående referater
1.

Godkendelse af sidste referat:
Godkendt

2.

Orientering fra aktivitetsudvalg:
a. Ålbæk-tur
Turen blev aflyst pga. for få tilmeldinger
b. Skt. Hans
Fint arrangement. Ca. 30 deltagere til fællesspisning. Færre deltagere (ca. 100) end
tidligere til bål. Tilskrives vejret

3.

4.

5.

PB

PB/SR/HM

Orientering fra kasserer:
a. Winkas
JN arbejder med WinKas Air som erstatning for gammelt WinKas, der ikke længere
supporteres. Opkrævning via link i mail. Betaling via betalingskort

JN/DW/SR

b. Forrentning af formue
Pengeinstitut har varslet negative forrentning af indestående

ALLE

c.

JN/HM

Sidste rate på skolebåd betalt. Forsikret for kr. 40.000,- hos Pantanius. HM følger op ved
Pantanius ifht. tegning af kaskoforsikring

Orientering fra sekretær:
a. E-mail
MGJ undersøger om der kan oprettes mail-adresser til bestyrelsesposter i FSK via
hjemmeside. Webmaster oplyser, at dette er muligt. Evt. også via Winkas

MGJ/JN

b. Facebook
MGJ undersøger vedr. oprettelse af Facebook-gruppe for sejlklubben. Palle Sørensen
kontaktet vedr. eks. Facebook-gruppe. Administration af denne overdrages til MGJ.

MGJ

Orientering fra svømme- og kapsejladsudvalg:
a. Svømning
Ansøgning om baner for næste sæson på plads. Tilsagn modtaget
Der afholdes holdkursus (instruktør) ved sæsonstart. Pris 4.600,-.

DW

b. Kapsejlads
Samarbejde med Rønnerhavnen om Kommune Grand-Prix. Der er afholdt møde med
øvrige klubber. Rønnerhavnen og Aalbæk er trådt ind i samarbejde.
Resultater lægges i kommende sæson på Facebook/hjemmeside/Kanal Frederikshavn
Det drøftedes at foretage en medlems-/spørgeskemaundersøgelse blandt klubbens
medlemmer omkring deltagelse i kapsejlads.

DW

6.

7.

Orientering fra ungdomsudvalg:
a. Varmepumpe
CJ har tilbudt sig som sponsor af varmepumpe til ungdomsafd. CJ oplyser, at
varmepumpe er bestilt. HM kontakter CJ ved lejlighed.

HM

b. Forsikring af joller
SR kontakter Pantanius vedr. forsikring af joller

SR

Orientering fra næstformand
a. Sponsorater
CB efterlyser takster for bannerreklamer på hjemmeside. CB laver oplæg. CB foranlediger,
via Webmaster, at antal af hits på hjemmeside registreres.

CB

CB/DW/HM
b. Sejlsportsliga
CB efterlyser beslutning om, hvorvidt FSK skal være vært ved stævne i Sejlsportsligaen i
2018. Der indkaldes til arbejdsgruppemøde efter sommerferie. HM kontakter ligaen.
8.

9.

10.

Orientering fra formand:
a. Mastehus
Udvalgsmøde afholdt i forgangne periode, hvorefter der er udarbejdet overslag. Overslag
på byggesum overstiger budget signifikant. Der arbejdes videre med verificering af priser.
Planer er sat i bero. Der afholdes opsamlingsmøde i mastehusudvalg.

HM/CB

b. Sejlerskole
Indkaldelse til opstarts-/introduktionsmøde den 1. august udsendt.

HM

c.

HM/DW

Dommerhus
HM indkøber maling til dommerhus. DW indkalder malersjak

Eventuelt:
Møder er planlagt i god tid og bør derfor prioriteres af alle. Evt. afbud til alle i bestyrelse.

ALLE

Kommende møder:

ALLE/JN



Tirsdag den 29. august 2017. JN sørger for forplejning



Tirsdag den 26. september 2017



Tirsdag den 31. oktober 2017



Tirsdag den 28. november 2017



Tirsdag den 30. januar 2018



Tirsdag den 27. februar 2018

