Ordinært bestyrelsesmøde i Frederikshavn Sejlklub
25. maj 2020 kl. 19.00 – 21.00

Deltagere:
Morten Grønning Jensen
Søren Rahbek
Christian Birk
Carsten Jensen
Mikkel Thomsen
Steen Heftholm
Brian Hald
Afbud:

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Opfølgning af seneste referat
Nyt fra Formanden
Ungdomsudvalget
Kapsejladsudvalget
Svømmeudvalget
Aktivitetsudvalget
Sejlerskolen
Match28 projektet
Frederikshavn Marina
Økonomi og medlemsstatus
Kommunikation
Eventuelt

Referat:
Ad 1)
Referat godkendt
Ad 2)
Der var en drøftelse af de seneste udmeldinger vedr. COVID19. Konklusionen blev, at alle
aktiviteter, herunder kapsejlads, sejlerskolen og Match28projektet fortsat er indstillet.
Havnens dag / Vild med vand status er fortsat ukendt. Morten har kendskab til at Stig og
Jan Lauridsen er i gang med et program, hvis arrangementet alligevel kan afvikles.
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Udlevering af klubstandere: Morten laver opslag på Facebook og Brian står for udlevering
jf. opslag.
Sankt Hans blev drøftet. Arrangementet afholdes traditionen tro d. 23. juni. Brian kontakter
Helmuth og Poul og afklarer deres engagement. Arrangementet afholdes kun, hvis
COVID-reglerne lempes og forsamlingsforbuddet øges til 100 eller mere.
Ad 3)
Håndvask er opsat og der er opsat håndsprit. Søren og Mikkel er fungerende trænere.
Gode engagerede forældre, der hjælper med. Der er fem - syv sejlere tilknyttet. Søren
vurderer, at der plads til 15 samtidige sejlere.
Mikkel orienterede, at han starter med Skoleskibet Danmark primo juni 2020. Han er
afsted fire måneder før han vender tilbage til sejlklubben.
Søren orienterede at aktivitetstimerne til indberetning til kommunen fortsætter uændret,
trods COVID19.
Ad 4)
Christian orienterede, at kapsejladsbøjerne er lagt ud. Der var en drøftelse af, hvordan
kapsejladserne hurtigst muligt kommer i gang, eks. sende invitationer ud, sådan at der er
tilmeldte både/skippere er klar, når COVID-reglerne tilsiger det. Christian følger op med
Jan/Dion om invitationer etc.
Der var en drøftelse af et fællesarrangement, hvor MATCH28-bådene indgår i matchrace
for klubbens medlemmer og hvor holdene sammensættes forlods og ud fra hemmelig
lodtrækning. Samme arrangement kan bruges til at invitere bredt ind fra byen og andre
byer og klubber.
Det er ønsket at der bliver opsat et telt på havnen for at lave en bedre synlighed for
arrangementet og for at få en hurtig omskiftning på bådene. Arrangementet ønskes afholdt
ultimo august 2020.
Ad 5)
Søren orienterede, at han har ansøgt om tre baner til den kommende svømmesæson. Når
COVID19 reglerne muliggør det, afholdes der et foreningsmøde i svømmehallen om
fordeling af banerne.
Ad 6)
Brian orienterede, at aktivitetsudvalget planlægger en aften på Sæby havn, hvor der
serveres en øl eller to. Brian vender tilbage på næste møde med mulig dato efter
sommerferien.
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Endvidere planlægger aktivitetsudvalget en tur til Ålbæk med musik og evt. bespisning.
Brian kontakter Ålbæk sejlklub for reservering af klubhus, når han kender datoen.
Ad 7)
Sejlerskolen er fortsat indstillet pga. COVID19. Morten har aftalt med Torben Damsgaard,
at sejlerskolen sandsynligvis først starter efter sommerferien. Båden forbliver på land (er
klargjort), indtil sejlerskolen begynder. Der er ni personer på venteliste.
Ad 8)
Projektet er igangsat og bådene har været på vandet én gang. Projektet ift. Maritim
student har fået syv elever + de elever fra HF Søfart. Det betyder at projektet starter efter
sommerferien. Søren Rahbek og Claus Jørgensen deltager på et møde med Martec om
mulighederne som lønnet sejlerinstruktør.
Ad 9)
Christian orienterede, at vi har fået tildelt to pladser til Match28’erne mod ordinær betaling
til marinaen. Allan fra havnen har opsat afspærringskæder, sådan at ungdomsafdelingen
har sikker mulighed for at isætte og opsætte jollerne. Der er opsat borde/bænkesæt til at
nedsætte trafikken i området.
Ad 10)
Carsten orienterede, at han har aftalt møde med den tidligere kasserer, Jimmy kommende
onsdag, sådan at der kommer en god overlevering af kassereropgaven. Der er møde med
Jyske Bank ang. oprettelse af konti til brug for Mobilepay.
Ad 11)
Bestyrelsen fortsætter med opdatering af eksisterende hjemmeside i samarbejde med
Marinaen. Bestyrelsen fortsætter dialogen om, hvordan vi gør siden mere attraktiv for
potentielt nye brugere/medlemmer. Steen kontakter Jan Lauridsen for adgang til
hjemmesiden.
Ad 12)
Morten ønskede en drøftelse af, hvordan vi engagerer motorbådssejlerne i sejlklubben. Pt.
har vi fire motorbåde. Herunder hvad kan vi som sejlklub tilbyde en motorbådssejler?
Carsten undersøger blandt motorbådssejlerne og vender tilbage på et af de kommende
bestyrelsesmøder.
Der var en drøftelse af muligheden for at genindføre fripladsordningen.
Således opfattet og refereret
Steen Heftholm
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Næste ordinære bestyrelsesmøder:
Mandag 29. juni kl. 19.00 – 21.00
Mandag 31. august kl. 19.00 – 21.00
Mandag 28. september kl. 19.00 – 21.00
Mandag 26. oktober kl. 19.30 – 21.30
Mandag 30. november kl.19.30 – 21s.30
Mandag 25. januar 2021 kl. 19.30 – 21.30
Generalforsamling februar 2021
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