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Referat
Pkt

Aktionsliste

Initiativ

Tekst i rød kursiv er gentagelse fra foregående referater
1.

Godkendelse af sidste referat:
Godkendt

2.

Orientering fra aktivitetsudvalg:
a. Vinterarrangementer
Foredrag v/Niels Hjørnet? Overgår til planlægningen for vintersæson 2018/19
Splejsning? Overgår til planlægningen for vintersæson 2018/19
Øvrige arrangementer planlægges

PB

b. Afriggerfest skal planlægges (indbydelse, meny, musik) – afholdes 27/10/2018. Lokale er
reserveret

PB

c.
3.

Sejlklubben er næste år vært ved ”Goddag og farvel fest”. Planlægges.

Orientering fra kasserer:
a. Winkas kører. Der kan være små problemer ved brug af mobil/tablet (2 tilfælde)

4.

5.

PB

JN

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. NM OK-jolle
Klubben har modtaget forespørgsel vedr. afholdelse af NM for OK-jolle 2019. Evt.
afholdelse af stævne er udskudt til 2020 – se pkt. b.
b. DM Drage
Klubben har modtaget forespørgsel vedr. afholdelse af DM for Drager 2019 eller 2020
Bestyrelsen har besluttet at give tilsagn om afholdelse af stævne forår 2019.
Kapsejladsudvalg har udnævnt Jan Larsen til stævneleder. Jan arrangerer møde med
Søren Mortensen.
c.

Svømning
Opstartet 24. september. Der annonceres på FB, hjemmeside og nyhedsmail. SR sender
oplæg til MGJ. Der følges op på trænerbesætning. Der er pt. 21+ tilmeldte

DW/SR

CB/DW

SR/MGJ

6.

Orientering fra ungdomsudvalg:
a. Der mangler ungdomsmedlemmer. Max. 10 aktive!

SR

b. Byens 200 års jubilæum. Ungdom deltog med Fevajoller på havnen 21.-23. sep.

SR

c.
7.

Koncept ”Sejl og studer” skal undersøges i vinterhalvåret (se pkt. 7)

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

8.

SR

CB

Orientering fra formand:
a. 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.

HM

b. Helmut melder ud, at han ikke opstiller op til bestyrelsen ved næste valg .
Bestyrelsen skal finde en ny formand.

ALLE

9.

Eventuelt:

10.

Kommende møder:
Tirsdag den 30. oktober 2018
Tirsdag den 27. november 2018
Tirsdag den 18. december 2018
Tirsdag den 29. januar 2019
Generalforsamling februar 2019

ALLE

