Ordinært bestyrelsesmøde i Frederikshavn Sejlklub
29. juni 2020 kl. 19.00 – 21.00

Deltagere:
Morten Grønning Jensen
Christian Birk
Mikkel Thomsen
Steen Heftholm
Brian Hald

Afbud:
Søren Rahbek
Carsten Jensen
Dagsorden:
Ad 1) Opfølgning seneste referat
Intet at referere.
Ad 2) Nyt fra formanden
Morten orienterede, at kapsejlads nu er sat i gang. Der er blevet sejlet to sejladser inden sommerferien.
Det samme gælder Match28 projektet, hvor bådene er frigivet til booking. Der var en drøftelse af
Sejlerskolen. Det blev besluttet, at Sejlerskolen først starter efter sommerferien.
Udlevering af standere blev drøftet. Der er fortsat behov for en bedre strategi for udlevering af standere.
Steen lægger to standere i Match28 bådene, som Klaus kan montere.
Ad 3) Ungdomsafdelingen
Intet at referere.
Ad 4) Kapsejladsudvalget
Der er afholdt to hele sejladser. Der var en drøftelse af det interne stævne i Match28. Udvalget har drøftet
afviklingen af stævnet og det bliver sandsynligvis lavet på terrassen og i Klubhuset. Sommerferien klemmer
dog lidt på planlægningen. Der er møde i udvalget senere på ugen, hvor ambitioner afklares til stævnet,
samt dato.
Ad 5) Svømmeudvalget
Søren har været til møde med svømmehallen og har fået tildelt to eller tre baner.

Ad 6) Arrangementsudvalget
Brian orienterede om successen på Sæby havn, hvor fire fremmødte både fik is og øl. Næste arrangement
planlægges på Ålbæk havn efter sommerferien. Mht. musik v. Søren Olsson, sender Brian datoer til Søren
for afholdelse af sociale arrangementer og afsøger mulighed for booking af orkestret.
Ad 7) Sejlerskolen
Konklusionen er fortsat at igangsætte Sejlerskolen efter sommerferien. Det skal afklares om der fortsat er
afstandskrav, når Sejlerskolen starter.
Ad 8) Match28 projektet
Der var en drøftelse af Match28-projektet. Bla. Prissætning. Konklusionen blev, at fastholde priserne
sæsonen ud.
Kristian Thøgersen ansættes som træner til Maritim Student og deres sejlads i Match28-bådene.
På onsdag er der officiel underskrift af samarbejdet mellem sejlklubben og Maritim Student.
Nordeas lokalpulje kommer der svar 2. juli. Svar fra Spar Nordfonden er fortsat uafklaret. Steen sender
ansøgning til Nordeas nationale pulje 1. september, når det er afklaret med Dansk Sejlunion.
Sejlene på bådene er i for dårlig stand. Der er behov for at blive taget kontakt til leverandørerne og får
leveret nyere sejl inden for kontrakten. Morten tager kontakten.
Ad 9) Marinaen
Christian orienterede, at området foran klubhus/Nerd afspærres i sommerferien.
Ad 10) Økonomi og medlemsstatus
Det blev besluttet, at der skal laves status på økonomi og medlemsstaus. Karsten leverer status
Der er opkrævet 2800kr til formandens Mobilepay for brug af Match28-bådene.
Der kommer refusion på halv ligakontingent. Karsten kontakter ligaen for kontonummer (jf. mail)
Ad 11)
Steen afventer adgang til redigering af hjemmeside. Punktet genoptages på næste møde.
Ad 12)
Intet at referere. Opfølgning fra forrige referat vedr. frihavnsordningen.

Således opfattet og refereret.

