
Ordinært bestyrelsesmøde i Frederikshavn Sejlklub
8. marts 2021 kl. 19.00 – 21.00

Deltagere:

Morten Grønning Jensen

Christian Birk

Steen Heftholm

Carsten Jensen

Søren Rahbek

Brian Hald

Mikkel Thomsen

Afbud:

XX

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

Referatet blev fulgt op.
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2. Nyt fra formanden

Morten foreslog, at vi på baggrund af den nuværende Covid19-situation udsætter
generalforsamlingen til den onsdag d. 14. april 2021 kl. 19.00 i Fælleshuset (Brian booker v.
Palle og aflyser spisningen ved Nerd).

Morten skriver ud i indkaldelsen, hvis generalforsamlingen ikke kan afholdes fysisk, vil den
blive afholdt digitalt. Morten opdaterer indkaldelsen til generalforsamlingen med, hvem der
ønsker genvalg til bestyrelsen.

Brian ønsker ikke genvalg til bestyrelsen. Brian afsøger havnefronten (og bagland) for sin
mulige afløser. Carsten har meddelt Morten, at han ønsker at fortsætte sit engagement i
bestyrelsen.

Morten har fået tilsagn fra Jan Lauridsen om, at han gerne stiller op som bestyrelsens forslag
til dirigent til generalforsamlingen.

Morten ønskede, at der findes en dato til standerhejsningen. Bestyrelsen besluttede at
standerhejsning skal ske før første onsdagssejlads. Konklusionen blev at standeren sættes
søndag d. 2. maj 2021. Brian reserverer Fælleshuset. Det vurderes på et efterfølgende
møde, hvilken form for bespisning der evt. kan ske.

3. Ungdomsudvalget

Der var en drøftelse af, hvordan vi tilrettelægger en strategi for ungdomsafdelingen for de
næste tre næste år. Der afholdes det første møde mandag d. 15. marts kl 18.00 - 20.00 med
bestyrelsen som deltagere i første omgang. I anden omgang involveres forældre og andre
ildsjæle i strategiarbejdet.

4. Kapsejladsudvalget

Onsdagssejladserne startes op den 5. maj. Thomas Jensen er udtrådt af kapsejladsudvalget.
Jan overtager opgaverne efter Thomas.

5. Svømmeudvalget.

Der var en drøftelse af kontingent til svømmeafdelingen. Beslutningen havde den holdning,
at der ikke tilbagebetales kontingent for deltagerne for sæsonens svømmetræning. Søren
orienterer tilbage til svømmeafdelingen.

Der var en drøftelse af, hvordan den fremtidige kontingentstruktur skal være for medlemmer
af svømmeafdelingen, på baggrund af de ændrede kommunale folkeoplysningsmidler, samt
kontingent til Dansk Sejlunion. Søren finder tallene og får hjælp fra Morten til at opstille
regnestykket for en vurdering af en fremtidig kontingentstruktur for svømmeafdelingen regi af
sejlklubben.
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6. Aktivitetsudvalget

Intet at referere.

7. Sejlerskolen

Steen orienterede at der holdes opstartsmøde blandt instruktørerne (Thorben Damsgaard,
Knud Liljenskjold, Ole Aaen, Henrik Carlsen) mandag d. 15. marts kl. 16.30. Der er 20 tilmeldte til
Sejlerskolen.

8. Match28-projektet

Morten orienterede, at stativerne er ankommet og at bådene løftes i kranen og spules for
derefter at blive søsat igen og klargjort til sæsonen.

9. Frederikshavn Marina

Christian orienterede, at uddybning af havnen pågår. Havkajakkerne vækster og har fået lov
til at sætte grejcontainere op. De har ønske om at lave endnu et fælleshus  forbindelse med
havnen.

10. Økonomi og medlemsstatus

Morten gennemgik udkast til regnskab og det blev drøftet i bestyrelsen.

11. Kommunikation

Intet at referere.

12. Eventuelt

Næste ordinære bestyrelsesmøde i bestyrelsen afholdes onsdag d. 7. april kl. 19.00.
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