Ordinært bestyrelsesmøde i Frederikshavn Sejlklub
4. oktober 2021 kl. 19.00 – 21.00

Deltagere:
Morten Grønning Jensen
Christian Birk
Søren Rahbek
Carsten Jensen
Jesper Nipper Jensen (suppleant)
Mikkel Thomsen (ej fremmødt)

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Sidste referat
Nyt fra Formanden
Ungdomsafdelingen
Kapsejladsudvalget
Svømmeudvalget
Aktivitetsudvalget
Sejlerskolen
Match28 projektet
Frederikshavn Marina
Økonomi og medlemsstatus
Kommunikation
Eventuelt
Næste møde

Referat:
1. Sidste referat
Ingen bemærkninger.
Gentagelser fra foregående referater med rød kursiv.
2. Nyt fra formanden
Iab.
3. Ungdomsafdelingen
Bestyrelsen drøftede om noget af grejet (joller m.v.) skal sælges. Drøftes igen på kommende møde.
Søren udarbejder oversigt over grej.
Søren indkalder de unge til evaluering af sæsonen. Afholdes efter efterårsferien.

Afrigning og nedpakning pågår.
4. Kapsejladsudvalget
Bøjer er taget ind.
Morten har ansøgt om overdragelse af våbentilladelse til startpistoler fra fhv. formand Bent Damsgaard
til Frederikshavn Sejlklub som forening / virksomhed. Meddelelse om overdragelse modtaget. Tilladelse
ligger i klubbens e-boks.
5. Svømmeafdelingen
Opstart d. 27. oktober i svømmehallen. 5 hold med ca. 8 på hver.
Morten sender oversigt over betalende til Søren.
6. Aktivitetsudvalget
Efteråret/vinterens aktiviteter:
• Foredrag med Jan Hammer. Jesper kontakter Poul
• Splejsning. Carsten undersøger muligheder
• Evt. øvrige emner drøftes på kommende møde
Dion Wellejus + Brian Hald har sagt ja til at arrangere afriggerfest d. 20. nov. Henvendelse fra Marinaen
om fælles kombi-fest – afriggere - hjælpere – goddag og farvel. Bestyrelsen bakker op herom. Christian
kontakter Dion + Brian vedr. invitationer.
7. Sejlerskolen
Steen undersøger om alle tilmeldt har betalt for Sejlerskolen 2021. Overgår til Morten.
Carsten kontakter Jan Lauridsen og arrangerer møde med instruktører og interessede deltager fra
venteliste ang. opstart af nye hold i efterår. Nye hold starter først i foråret 2022.
Opstartsmøde m. instruktører afholdes primo 2022.
8. Match28-projektet
Yderligere 2 stk. Match28 ankommet til klubben på lejebasis. Aftaleudkast fremsendt til Martec og FRH.
Gymnasium fremsendt efter møde afholdt i august. Samlet betaling for skoleåret 2021/22 kr. 65.000,-.
Faktura udarbejdes og fremsendes.
Faktura for leje modtaget. Betaling afventer fondsansøgning.
Steen har afsluttet ansøgning til Spar Nord Fonden. Der søges om køb af to Match28-både.
Behandlingen af ansøgningen forventes afklaret i slutningen af september måned. Morten kontakter
Steen Heftholm vedr. kontaktperson hos fonden.

Morten undersøger ved DS om der evt. findes relevante kurser for Klaus m.fl. og om der i givet fald er
interesse for deltagelse.
Morten kontakter Klaus ved afrigning og optagning. Morten undersøger løftekapacitet på
lastvognskran.
9. Frederikshavn Marina
FSK-skilt kan ophænges på 1. sal i fælleshus. Christian aftaler placering med vicevært.
10. Økonomi og medlemsstatus
Det blev besluttet, at alle konti samles i Spar Nord Bank. Steen kontakter Brian fra Spar Nord Bank.
Steen rundsender. Overgår til Morten.
Morten udtrækker medlemsliste af system for fælles gennemgang.
11. Kommunikation
Der er kommet en fysisk infostander på havnen. Christian foreslog at der sættes en aktivitetskalender op
og kontaktpersoner. Information isættes:
• Kontaktinfo – bestyrelse
• Opslag vedr. svømning
• Indbydelse til fest
Indmeldings- og betalingsmodul på hjemmesiden opgraderes i forbindelse med overgang til Winkas
bogholderi.
12. Eventuelt
Intet at referere.
13. Næste møde
1. november kl. 19.30
6. december kl. 19.30
3. januar 2022 kl. 19.30

