
Ordinært bestyrelsesmøde i Frederikshavn Sejlklub 
26. okt. 2020 kl. 19.30 – 21.30 

 

Deltagere: 

Morten Grønning Jensen 

Steen Heftholm 

Søren Rahbek 

Mikkel Thomsen 

Afbud: 
Christian Birk 

Fravær: 

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 
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Intet at referere 

2.  Nyt fra formanden 

Årsafslutning for frivillige hjælpere d. 29. okt. Der pt. 22 tilmeldte. Konklusionen blev med 
beklagelse at udsætte arrangementet pga. seneste COVID19 restriktioner. Steen kontakter 
Nerd og sender mail til inviterede om udsættelsen. 

Morten orienterede at se frem mod den kommende generalforsamling i feb.-mar. 2021, bl.a. 
under hensyntagen til COVID19. 

 

3. Ungdomsudvalget 

Søren orienterede, at der skal laves et møde med potentielle trænere for næste års sæsons 
træning.  

4. Kapsejladsudvalget 

Morten orienterede, at sejlklubben har modtaget mail fra norsk sejlklub vedr. samarbejde om 
Skagen Race (KR. Himmelfartsweekenden). Henvendelsen er sendt videre til 
kapsejladsudvalget for en afklaring. 

5. Svømmeudvalget.  

Søren orienterede, at svømningen fungerer under hensyn til svømmehallens COVID19. Pt. 
er der kun hold under 10 deltagere. Se under økonomi vedr. betaling. 

6. Aktivitetsudvalget 

Afriggerfest d. 31. 10. 2020 er aflyst pga. COVID19.  
 

Standernedtagningen foreslåes gennemført alligevel. Søren vil gerne forestå selve 
nedtagningen. Søren kontakter Helmuth for nedtagning. Steen vil gerne filme og lægge 
videoen på Facebook. Bestyrelsen foreslår Jan Larsen efterfølgende får årets stander. 
Søren koordinerer videre med Helmuth med hensyn til overdragelse af stander Jan. 

 

7. Sejlerskolen 

Intet at referere. 

8. Match28-projektet 
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Der er modtaget støtte fra Sparnordfonden kr. 20.000 kr. vedr. Match28projektet, jf. punkt 
10. 

Bestyrelsen har søgt Norlysfonden om støtte til projektet. Svar forventes senest 9. december 
2020. 

Morten ønskede en drøftelse af praktikken i køb af bådene til fremstilling til næstkommende 
generalforsamling i feb.-mar. måned 2021. Morten kontakter Matchracingcenter Danmark om 
at få leveret begge stativer med forventning om at bådene ved bådmændenes mellemkomst 
får bådene på land ved forpladsen ved juniorhuset. 

9. Frederikshavn Marina 

Intet at referere. 

10. Økonomi og medlemsstatus 

Morten og Steen arrangerer møde med bogholderifunktion v. TOPVIRK for evt. varetagelse 
af FSK’s bogholderifunktion. 

Der er modtaget sponsorstøtte fra Sparnordfonden vedr. Match28projektet. 

Der skal følges op på betalingsmodul på hjemmesiden. Steen følger op ifbm. 
bogholderifunktion. Morten sender adgang til Winkas til Steen, så Steen kan sende mails ud 
til svømmeudvalgets betalende med kontonummer til betaling. 

 

11. Kommunikation 

Steen sørger for, at referater sendes til Jan Lauridsen for offentliggørelse på FSK 
hjemmeside. 

12. Eventuelt 

 

 

Således opfattet og refereret. 

//Steen Heftholm 
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