Ordinært bestyrelsesmøde i Frederikshavn Sejlklub
16. august 2021 kl. 19.00 – 21.00

Deltagere:
Morten Grønning Jensen
Christian Birk
Steen Heftholm

Afbud:
Søren Rahbek

Dagsorden:
1. Nyt fra Formanden
2. Ungdomsafdelingen
3. Kapsejladsudvalget
4. Svømmeudvalget
5. Aktivitetsudvalget
6. Sejlerskolen
7. Match28 projektet
8. Frederikshavn Marina
9. Økonomi og medlemsstatus
10. Kommunikation
11. Næste møde
12. Eventuelt

Dagsorden til orientering, drøftelse og beslutning:
1.

Nyt fra formanden

Morten orienterede, at Sæby Sejlklub har 50 års jubilæum d. 4. september 2021 og
markeres i forbindelse med Fyrbåkesejladsen. Bestyrelsen bliver repræsenteret og kommer
med en gave til jubilæet.
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2.

Ungdomsafdelingen

Intet at referere.
3.

Kapsejladsudvalget

Hirsholmene Rundt blev afholdt med ca. 20 både. Onsdagsejladserne afsluttes 22.
september.
4.

Svømmeafdelingen

Søren Rahbek har booket de nødvendige antal baner. Der er opstart d. 4. oktober i
svømmehallen.
5.

Aktivitetsudvalget

Efteråret/vinterens aktiviteter:
Evt. førstehjælpskursus: Morten undersøger pris.
Pocket Cruising og mikroeventyr, Martin Anker Wiedemann (Steen kontakter
forfatteren).
Afriggerfest d. 23. okt. eller 6. nov. Christian snakker med Brian om han vil være
primus motor.
Årsafslutniung for frivillige. Afventer næste møde.

6.

Sejlerskolen

Steen undersøger om alle tilmeldt har betalt for Sejlerskolen 2021.
7.

Match28-projektet

Morten og Steen har afholdt møde med Maritim Student, med henblik på at afklare den
igangværende og kommende sæsons økonomi, som FSK pt. afholder. Der orienteres på
bestyrelsesmødet om status på denne afklaring.
Vores standpunkt er, at vi i år skal have dækket alle driftsomkostninger til bådene af Projekt
Maritim Student. På baggrund af sejlklubbens egne (kommende) erfaringer med egen
økonomi/brug af bådene i indeværende og næste sæson, vil vi gerne genforhandle
samarbejdsaftalen løbende og med åbne regnskaber i samarbejde med Martec og FRH
Gymnasium.
Morten omdeler seneste oplæg til samarbejdsaftale fra Maritim Student vedr. finansiering af
2021 driftsomkostninger til drøftelse og beslutning. Konklusionen er, at Martec betaler kr.
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65.000kr pr. sæson for at have fire både til rådighed i løbet af ugens dagtimer til
skolesejlads. Morten sætter et nyt møde op med Maritim Student om en endelig aftale.
Der kommer yderligere to MAtch28’ere til havnen senest d. 29. august. Formand,
næstformand og kassereren underskrev lejeaftalen jf. tidligere beslutning.
De to nye både lægges på bro 3, indtil havnen finder en permanent løsning på alle fire både.
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.

8.

Frederikshavn Marina

Christian orienterede, at Vild med Vand ikke længere organiseres i regi af Frederikshavn
Marina. Bestyrelsen tog beslutningen til efterretning. Der er kommet ny havnfogedeassistent,
Benny.
9.

Økonomi og medlemsstatus

Det blev besluttet at alle konto samles i Spar Nord Bank. Steen kontakter Brian fra Spar
Nord Bank. Steen rundsender

10.

Kommunikation

Der er kommet en fysisk infostander på havnen. Christian foreslog at der sættes en
aktivitetskalender op og kontaktpersoner.
Indmeldings- og betalingsmodul på hjemmesiden opgraderes i forbindelse med overgang til
Winkas bogholderi.
11.

Næste møde

6. september kl. 19.30
4. oktober kl. 19.30
6. december kl. 19.30
3. januar 2022 kl. 19.30

12.

Eventuelt

Intet at referere.
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