
Ordinært bestyrelsesmøde i Frederikshavn Sejlklub 
1, februar 2021 kl. 19.30 – 21.00 

 

Deltagere: 

Morten Grønning Jensen 

Christian Birk 

Steen Heftholm 

Søren Rahbek 

Brian Hald 

Mikkel Thomsen 

Afbud: 

Carsten Jensen 

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 af referere. 
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2.  Nyt fra formanden 

Der var en drøftelse af afholdelse af generalforsamling på baggrund af de nuværende 
restriktioner og anbefalingerne fra Dansk Sejlunion vedr. Covid19. Konklusionen blev at der 
indkaldes efter vedtægterne med afholdelse inden udgangen af marts, under forbehold af at 
generalforsamlingen kan afholdes fysisk og er i overenstemmelse med til den tids gældende 
retningslinjer for Covid19. 

Bestyrelsen besluttede at der indkaldes til generalforsamling onsdag 24.marts kl. med 
spisning 18.00 og generalforsamling kl. 19.00. 

Brian kontakter NERD og bestiller onsdagsmenu efter tilmelding til GF. Brian booker 
Fælleshuset ved Palle. 

Morten laver indkaldelse og sender ud pr. mail og kontakter Jan for at få indkaldelsen på 
hjemmesiden. 

Morten laver oplæg til beretningen fra formanden.  

Morten har udsendt oplæg til budget til bestyrelsen. Morten gennemgik budgetposterne og 
blev revideret efter fælles drøftelse. Morten kontakter revisor for afskrivningsprofiler for to 
Match28 klubbåde og afleverer det reviderede budget til revisoren for fremlæggelse til den 
kommende generalforsamling. 

Valg til bestyrelse.  
Der var en drøftelse af opstilling til bestyrelsesposter. På valg er Morten Grønning som gerne 
modtager genvalg. På valg er Steen Heftholm som gerne modtager genvalg. På valg er 
Christian Birk som gerne modtager genvalg. På valg er Brian som ikke modtager genvalg, 
men overvejer sin sitauion til næste bestyrelse. 

Morten tager kontakt til Carsten og afklarer sit kandidatur til bestyrelsen, samt laver opslag 
om at vi søger nyt blod til opstilling til bestyrelsen på den kommende generalforsamling. 

3. Ungdomsudvalget 

Søren orienterede, at bådmotoren på følgebåden bliver repareret efter havari ved Motor & 
Bådcentret. 

Søren indhenter 2-3 tilbud på årligt service og eftersyn på følgebåde. Søren får 
kontaktpersoner på Klarup Bådcenter, Gjøl bådservice og Motor & Bådcentret.  

Oplægget fra Dansk Sejlunion om Horsens Sejlklub og drøftes på næste møde 

4. Kapsejladsudvalget 
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Christian orienterede at der endnu ikke har været afholdt møde i udvalget, men der 
overvejes et jollestævne på opfordring fra en anden klub efter sommerferien. 

5. Svømmeudvalget.  

Søren orienterede, at svømning er lukket ned ift. Covid19 

6. Aktivitetsudvalget 

Intet at referere pga. Covid 19 restriktionerne. 

7. Sejlerskolen 

Intet at referere pga. Covid 19 restriktionerne. 

8. Match28-projektet 

Morten rykker Matchracingcenter Danmark for ny aftale om levering af stativer og 
vintercovers. Mikkel har tilbudt at hente stativer og lægger bil til. Christian arrangerer trailer til 
formålet.  

Steen kontakter Morten Koch, Sparnordfonden for at afklare udbetaling af sponsorstøtte 

Der er modtaget sponsorstøtte fra DGI Foreningspuljen på 100.000kr. til køb af 
Match28’erne. Der er modtaget afslag fra Norlysfonden på samme. 

9. Frederikshavn Marina 

Christian orienterer marinaen om påtænkte afholdelse af generalforsamling, onsdag d. 24. 
marts 2021.  

10. Økonomi og medlemsstatus 

Morten har indberettet medlemstal til Det centrale foreningsregister, 
www.medlemstal.dk Der er indberettet ca. 100 medlemmer. 

Bogføring er afleveret med bilag til revidering hos revisor til påtegning. 

11. Kommunikation 

Intet at referere. 

12. Eventuelt 

Intet at referere. 

Således opfattet og refereret. 
//Steen Heftholm 
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http://www.medlemstal.dk/

