08.02.2018

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, Morten Grønning Jensen, Poul Bertelsen,
Søren Rahbek

Fraværende:

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:

3.

4.

a. Ålbæk-tur
Turen blev aflyst pga. for få tilmeldinger. Ændres næste år til et grill-sammen
arrangement, hvor man selv medbringer mad

PB

b. Vinterarrangementer
Banko afholdt december
Foredrag v/Jan Hammer afholdt januar
Foredrag om Sirius-patruljen v. Mathias Huse afholdt februar
Foredrag v/Niels Hjørnet?
Splejsning?

PB

c.

PB

Standerhejsning 2018
Nr. 130 - lokale booket. FSK vært ved skibberlabskovs.

Orientering fra kasserer:
a. Årsregnskab
Skitse til årsregnskab gennemgået. Det ser ud til at ende med mindre overskud kr. 4.000
til 5.000

ALLE

b. Budget 2018
Udkast til budget udarbejdet. Der budgetteres med mindre underskud kr. 9.000

ALLE

c.

JN

Winkas
Winkas Air klar til udrulning i FSK. Udrulles (ungdom, sejlerskole, svømming samt nye
medlemmer) parallelt med eks. system således eks. medlemmer med betalingsservice
ikke tvinges over på nyt system.

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

c.

MGJ/HM

Generalforsamling
MGJ annoncerer GF via hjemmeside og nyhedsmail. HM forespørger Jan Lauridsen vedr.
dirigent

5.

Orientering fra svømme- og kapsejladsudvalg:
a. Svømning
Fortsætter frem til påske

DW/SR

b. Kapsejlads
Evaluerings- og budgetmøde afholdt 1. november 2017.

DW/CB

c.

DW/CB

NM OK-jolle
Klubben har modtaget forespørgsel vedr. afholdelse af NM for OK-jolle 2019 – se pkt. 7

d. Sejlsportsliga
Arbejdsudvalg nedsættes. CB indkalder.
Stævner afholdes 26. + 27. maj samt 2. og 3. juni 2018.
6.

Orientering fra ungdomsudvalg:
a. Varmepumpe
VP leveret. CB foranlediger montage.
b. RIB
SR undersøger muligheder for anskaffelse af RIB i samarbejde med Strandby og evt.
andre klubber (Ålbæk, Sæby, andre).
c.

7.

8.

9.

10.

CB

CB

SR

Opstartsmøde
Afholdes i marts med forældre. Plan om samarbejde med Strandby.

Orientering fra næstformand:
a. Strategi for klubben
Der skal udarbejdes strategi for udvikling af klubben. Herunder:
 Plan for kapsejladser. Kan sejlklubben løfte at arrangere stævne hvert år?
 Vinter- og sommeraktiviteter. Udvikle/ændre. Skal der laves fast plan for f.eks.
vinterarrangementer?
Arbejdsmøde udskudt til efteråret 2018 pga. Ligastævner

CB

b. Klubstandere
Bestilles ved Conny Larsen

CB/HM

Orientering fra formand:
a. Sejlsportsliga
Se pkt. 5.d

HM/CB

b. Reception til fejring af vinderrepræsentanter for FSK
HM undersøger hvornår ligasejlere kan deltage
Niels Christensen inviteres også
Afholdes ifbm. standerhejsning

HM

c.

HM

Sejlerskole
HM indkalder sejlerskoleudvalg og bestyrelse mhp. evaluering, opsamling og planlægning
inden generalforsamling og kommende sæson. Bestyrelsen ønsker endvidere i kommende
sæson evaluering på kursusforløb (ris og ros) fra deltagere.

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

ALLE

Kommende møder:

ALLE



Tirsdag den 27. februar 2018



Generalforsamling tirsdag den 27. marts

