
Ordinært bestyrelsesmøde i Frederikshavn Sejlklub 
30. november. 2020 kl. 19.30 – 21.00 

 

Deltagere: 

Morten Grønning Jensen 

Christian Birk 

Steen Heftholm 

Søren Rahbek 

Mikkel Thomsen 

Afbud: 

Carsten Jensen 

Brian Hald 

 

Dagsorden: 

1.     Opfølgning af seneste referat 
2.     Nyt fra Formanden 
3.     Ungdomsudvalget 
4.     Kapsejladsudvalget 
5.     Svømmeudvalget 
6.     Aktivitetsudvalget 
7.     Sejlerskolen 
8.     Match28 projektet 
9.     Frederikshavn Marina 
10.  Økonomi og medlemsstatus 
11.  Kommunikation 
12.  Eventuelt 

 

Referat: 

1.  Opfølgning fra seneste referat 

Intet at referere. 
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2.  Nyt fra formanden 

Årets årsafslutning for udvalgene i klubben blev udsat (afholdelse fastlagt til 28. nov.) indtil 
Coronarestriktionerne ophæves 3. januar 2021. 

3. Ungdomsudvalget 

Søren orienterede om Ungdomsafdelingens skema til fordeling af opgaver til 
træningsaftenerne. Ud fra skemaet gives der efter sæsonafslutning et gavekort til de frivillige 
hjælpere til mundering. Der har været afholdt hjælper evaluering (seks deltagere), hvor årets 
sæson blev evalueret og den kommende sæson planlagt. Der er god energi i gruppen og der 
tages nye initiativer til den kommende sæson. 

Der var en drøftelse af kontingentstrukturen for ungdomsafdelingens unge medlemmer.  

Søren sørger for salg af Mini-12’ere og optimistjoller. Evt. overskud går til indkøb af nyt grej 
til ungdomsafdelingen. 

4. Kapsejladsudvalget 

Henvendelsen fra Breum Sejlklub, Norge er blevet vendt i udvalget. Konklusionen blev at 
takke nej til deres tilbud om afholdelse af kapsejlads i Skagen og farvandet i det nordlige 
Kattegat. 

5. Svømmeudvalget.  

Søren orienterede, at der kommet godt i gang med svømmeholdene efter seneste 
nedlukning i Nordjylland. Der er få ledige pladser på holdene. 

6. Aktivitetsudvalget 

Der var fin Coronatilslutning til standerstrygningen som også blev filmet til sejlklubbens 
Facebook-side. Jan Larsen blev årets modtager af klubstanderen for sit engagement i 
kapsejladsudvalget og i klubben iøvrigt.  

7. Sejlerskolen 

Intet at referere. 

8. Match28-projektet 

Morten har været i kontakt med MatchcenterDanmark efter Corona-restriktionerne i 
Nordjylland. Morten laver ny aftale for covers og stativer. 

Morten og Steen har afholdt møde med Frederikshavn Gymnasium og Martec, hvor projektet 
er blevet evalueret. Der er stor tilfredshed fra begge uddannelsesinstitutioner og de for 
meget positive tilbagemeldinger fra eleverne ift. undervisningen og brugen af bådene. Det 
blev aftalt, at projektet fortsætter i 2021. 
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Der er ansøgt 300.000 fra DIF Foreningspuljen. 

9. Frederikshavn Marina 

Der har været afholdt møde i bestyrelsen om fremtidige udviklingsmuligheder på havnen. 
Christian følger op på næste møde. Der er lavet aftale om uddybning af havneindsejlingen 
for en femårig periode. Brosjakket udbedrer det yderste af bro 1 ved dommerhuset. 

10. Økonomi og medlemsstatus 

Morten orienterede, at den socialøkonomiske virksohed, Topvirk fremadrettet forestår 
bogholderiet og kontingentopkrævning mv. 

 

11. Kommunikation 

Intet at referere. 

12. Eventuelt 

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes mandag d. 25. januar 2021 kl. 19.30. 

 

 

Således opfattet og refereret. 

//Steen Heftholm 
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