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Ordinært bestyrelsesmøde i Frederikshavn Sejlklub  
31. august 2020 kl. 19.00 – 21.00 

 

Deltagere: 

Morten Grønning Jensen 
Christian Birk 

Steen Heftholm 

Brian Hald  

Søren Rahbek  

 

Afbud: 

Carsten Jensen 
Mikkel Thomsen 
 

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: 

Ad 1) Intet at referere. 

Ad 2) Nyt fra Formanden 

Morten orienterede, at Carsten ikke længere har mulighed for at overtage kasserertjansen efter Jimmy. 

Der var en drøftelse af mulighederne for at lave en midlertidig løsning på det akutte og alvorlige problem. 

Morten kontakter Bakob for at høre mulighederne for at få varetaget kassererfunktionen. 

Ad 3) Ungdomsudvalget 

Søren orienterede at der pt. Er tre sejlere i ungdomsafdelingen. Søren udtrykker frustration over 

situationen, samtidig med manglende forældreopbakning.  
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Ad 4) Kapsejladsudvalget 

Det kører som det plejer. Der har været flere unge sejlere med fra Martec, der gerne vil med ud og sejle 

kapsejlads. De er dog fortsat ikke fuldbefarne og skal fortsat tages i hånden. Sidste onsdagssejlads afholdes 

d. 30. september. 

Ad 5) Svømmeudvalget 

Søren orienterede at der afholdes et opstartsmøde mellem Søren, Dion og Helle for at få afklaret COVID19 

på svømmedage. Tiderne fastholdes som sidste år, 17.00 -19.00 på mandage. 

Ad 6) Aktivitetsudvalget 

Der skal arrangeres afriggerfest. Festen afholdes d. 31. oktober. Brian indhenter to tilbud på maden. Brian 

spørger Søren Olsson om de vil spille til afriggerfest. 

Sluttelig skal der laves invitation til afriggerfesten. 

Ad 7) Sejlerskolen 

Sejlerskolen er for sæson 2020 sat i bero pga. COVID19 Der har været 10 personer på ventelisten og Jan har 

skrevet ud og orienteret om aflysningen. Torben Damsgaard har til sæsonen klargjort båden, uden den dog 

er blevet sat i vandet. 

Ad 8) Match28 projektet 

Morten orienterede at eleverne er gået i gang med at have timer i sejlads. Der er positive tilbagemeldinger 

fra Jan Bjælbak fra Maritim Student og fra eleverne.  

Der søges yderligere fondsansøgninger med henblik på køb af begge både. Steen sørger for, at der laves 

fondsansøgninger og orienterer løbende pr. mail om status.  

Der er fortsat ingen tilbagemelding fra Spar Nord Fonden. Steen har rykket for svar pr. mail 

Det blev besluttet at Maritim Student sejler i bådene frem til uge 42. 

Morten har pr. 27/8 på sejlklubbens vegne modtaget i alt kr. 3.000 vedr. betaling for brug af bådene 

Ad 9) Frederikshavn Marina 

Der er et kommende bestyrelsesmøde i havnen. Der var en  

Ad 10) Økonomi og medlemsstatus. 

Morten orienterede at der er modtaget tre udmeldinger. 

Ad 11) Kommunikation 

Der er kommet en mulighed for at sponsorat på 10.000kr til en indholdsmæssig opgradering af Sejlklubbens 

hjemmeside. Christian tager muligheden for en fælles opgradering af både sejlklubbens og Marinaens 

hjemmeside med på det næstkommende bestyrelsesmøde i Marinaen. 

Ad 12) Eventuelt 

Intet at referere. 


