Ordinært bestyrelsesmøde i Frederikshavn Sejlklub
28. sept. 2020 kl. 19.00 – 21.00

Deltagere:
Morten Grønning Jensen
Christian Birk
Steen Heftholm
Carsten Jensen

Søren Rahbek
Afbud:
Brian Hald
Mikkel Thomsen

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:
1.

Opfølgning fra seneste referat

Intet at referere.
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2.

Nyt fra formanden

Morten orienterede, at han har talt med Peter Suhr, Bakob. Forespurgt om Bakob kunne
forestå kassererfunktionen, men han frarådede FSK at gå ind i det pga. stor økonomisk
byrde for klubben.
På den baggrund besluttede Morten, at han i en overgangsperiode vil forestå
kassereropgaven, som kostitutieret kasserer. Morten har fået overdraget NEM-id, samt aftalt
med den tidligere kasserer, Jimmy, at der vil komme en genoverdragelse af
kassereropgaven.
Samtidig har Morten fået overdraget en mappe fra Carsten Jensen (nu tidligere konstitueret
kasserer) og udreder de tilgodehavender der måtte være.
Morten orienterede, at han ønsker at udtræde af bestyrelsen ved næste generalforsamling.
Der var en debat af klubbens fremtid. Konklusionen blev, at der indkaldes til et
medlemsmøde, med dagsorden:
●
●
●
●

●

3.

Udfordringer med rekruttering til bestyrelsesarbejdet
Evt. reduktion af bestyrelsen
Fremtidige opgaver for bestyrelsen
Fremtidige aktiviteter i sejlklubben (skal gro fra græsrødderne - medlemmerne skal
drive aktiviteterne)
○ kapsejlads
○ svømning
○ sejlerskole
○ Match28
Fremtidens sejlklub

Ungdomsudvalget

Søren orienterede, at joller og følgebåde er pakket ned for sæsonen.
4.

Kapsejladsudvalget

Kapsejlaserne sluttede d. 24. september med knap 50 glade deltager, der spiste stjerneskud.
Kommunemesterskabet blev afsluttet med én fuldførende båd.
5.

Svømmeudvalget.

Der er opstart d. 5. oktober. Der er god stemning og mange nye svømmere. På grund af
Corona er der adgangsbegrænsing på 50 personer.
6.

Aktivitetsudvalget
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Evt. Afriggerfest skal overholde på afholdstidspunktet gældende COVID19-regler.
7.

Sejlerskolen

Intet at referere. Sejlerskolen har for sæsonen været lukket ned pga. COVID19.
8.

Match28-projektet

Projektet har kørt i to måneder med instruktører.
Der laves aftale med Matchracingcenter Danmark, mht. vinteroptagning og afventer
generelforsamlingens beslutning om, hvorvidt vi skal købe eller forsætte ét års leje af
bådene. Morten tager kontakten.
Christian tager kontakt med Allan mht. placering, hvis de stilles på havnens areal.
Alternativt om Martec tager bådene op og opbevarer dem for vinteren. Morten tager kontakt
til Martec.
9.

Frederikshavn Marina

Marinaen har taget initiativ til undersøgelse af ny hjemmeside. Vi afventer deres
undersøgelse.
10.

Økonomi og medlemsstatus

Intet at referere, da det ikke har været muligt at få adgang til relevante systemer og konti.
Formanden tager initiativ til en genoverdragelsesforretning med nuværende og forrige
kasserer, jf. tidligere punkt.
11.

Kommunikation

Bestyrelsen afventer marinaens undersøgelse af ny hjemmeside.
12.

Eventuelt

Intet at referere.

Således opfattet og refereret.
//Steen Heftholm
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