
 

 

Ordinært bestyrelsesmøde i Frederikshavn Sejlklub 

14. januar 2022 kl. 19.30 – 21.00 

 

 

Deltagere: 

Morten Grønning Jensen 

Christian Birk 

Søren Rahbek 

Carsten Jensen 

Jesper Nipper Jensen (suppleant) – ikke fremmødt 

Mikkel Thomsen – ikke fremmødt 

 

Dagsorden: 

1. Sidste referat 

2. Nyt fra Formanden 

3. Ungdomsafdelingen 

4. Kapsejladsudvalget 

5. Svømmeudvalget 

6. Aktivitetsudvalget 

7. Sejlerskolen 

8. Match28 projektet 

9. Frederikshavn Marina 

10. Økonomi og medlemsstatus 

11. Kommunikation 

12. Eventuelt 

13. Næste møde 

 

Referat: 

1. Sidste referat 

Ingen bemærkninger. 

 

Gentagelser fra foregående referater med rød kursiv. 

 

2. Nyt fra formanden 

Bestyrelsen har besluttet, at Helmut Melsen udnævnes som æresmedlem. 

 

Morten bestiller standere ved Conni: 

• Ét stk. til standermast 

• 25 stor 

• 50 små 



 

 

Skur- og jollelauget har henvendt ang. Skt. Hans evt som et fællesarrangement. Sejlklubben ønsker ikke 

at arrangere i år. Morten giver besked tilbage. 

 

3. Ungdomsafdelingen 

Bestyrelsen drøftede om noget af grejet (joller m.v.) skal sælges. Drøftes igen på kommende møde. 

Søren udarbejder oversigt over grej. Under udarbejdelse – rundsendes inden kommende møde i 

december. Søren har rundsendt forsikringsoversigt på joller og grej. Søren foranlediger i første omgang: 

 

1) Afhændelse af mini-tovlere 

2) Afmeldelse af jolle-forsikringer hos Pantanius. Afmeldt 

 

Søren indkalder i til møde vedr. ungdomsafdeling i januar/februar. Møde afholdt 09.02.2022. 10 

fremmødte 2 børn – 3 ungdom (Martec) – 2 forældre – 3 ledere. 

 

Der arrangeres alene jollesejlads såfremt, der er flere end 5 ungdomsmedlemmer. Unge over 13 år 

henvises til Match28-sejlads mandage. Martec-elever vil gerne træne. Søren udsender referat. 

 

4. Kapsejladsudvalget 

Planlægningsmøde afholdt 5. januar 2022. 

 

5. Svømmeafdelingen 

Ingen bemærkninger. 

 

6. Aktivitetsudvalget 

Efteråret/vinterens aktiviteter: 

• Foredrag med Jan Hammer. Jesper kontakter Poul. Afholdes 24. februar kl. 19.00 9 fælleshuset. 

• Splejsning. Carsten undersøger muligheder. Carsten har været i positiv dialog med Bjerregaard. 

Roblon har desværre meldt fra. Carsten forsøger med kontakt Claus, Marine Proshop. Udskydes til 

kommende sæson. 

7. Sejlerskolen 

Steen undersøger om alle tilmeldte har betalt for Sejlerskolen 2021. Overgår til Morten. 5 stk. er 

kontaktet ang. manglende betaling, hvilket har reduceret tilgodehavendet med 2 stk. Morten følger op 

med telefonisk kontakt. 

 

Opstartsmøde m. instruktører afholdes primo 2022. Afholdes i marts. 

 

Venteliste med (16 + 5) = 21 deltagere til kommende sæson sejlerskole. 

  

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 kr. 50.000,- vedr. leje både fremsendt. Betalt. Resterende 

faktureres ifbm. kontingentopkrævning. 



 

 

 

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. Behandles hos fonden i december. Støttetilsagn fra 

Spar Nord Fonden kr. 75.000,- modtaget. Ansøgning DGI/DIF foreningspulje afsendt. Ansøgning til 

TORM-fonden forberedt. Afventer færdiggørelse af regnskab. 

 

Evaluerings- og planlægningsmøde med gymnasium og MARTEC afholdt. Ca. 20 elever er tilmeldt 

sejlads i foråret. Længerevarende samarbejdsaftale samt yderligere fundraising drøftet. Nyt møde aftalt 

februar 2022.  Møde afholdt 14.02.2022. Sejlklubben fremsender udkast til revideret samarbejdsaftale. 

 

Morten undersøger ved DS om der evt. findes relevante kurser for Klaus m.fl. og om der i givet fald er 

interesse for deltagelse. Klaus er tilmeldt to kurser i sejlerskoleinstruktør. 

 

Sejlklubbens 2 både er taget op og er vinterklargjort. Stativer til de indlejede både ankommet og under 

klargøring ved Jesper. Aftalt med bådsmand (Klaus Jørgensen) at sejl foreløbigt afmonteres og 

deponerings i skur. Optagning afventer. 

 

9. Frederikshavn Marina 

FSK-skilt kan ophænges på 1. sal i fælleshus. Christian aftaler placering med vicevært. 

 

Christian fremlagde forslag til generel skiltning på Marinaen udarbejdet for Marina. Bestyrelsen er 

positive overfor udkast. Christian undersøger sejlklubbens andel af finansiering. FSK-andel af 

medfinansiering aftalt til kr. 5.000,- 

 

Forslag til reklamefinansieret brochuremateriale om Marina, klubber og aktiviteter på denne drøftet. 

Christian arbejder videre på forslaget sammen med Marina. Bestyrelse er enige om deltage. Christian 

melder tilbage til Marina. 

  

Generalforsamling torsdag den 17. februar 2022. 

 

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. 

 

Forslag til bestyrelsesmedlemmer overvejes frem mod næste møde. Søren og Mikkel modtager ikke 

genvalg. Morten udsender opfordring til deltagelse i bestyrelsesarbejdet. Potentielle emner drøftet. 

Christian og Morten retter personlig henvendelse. Søren har besluttet sig for at genopstille. 3 

henvendelser/forespørgsler med negativ respons.  

 

Grundet gentagne års udfordringer med at finde medlemmer, der ønsker at deltage i bestyrelses-

arbejdet udarbejder bestyrelsen forslag til vedtagelse på generalforsamling om reduktion af 

bestyrelsens størrelse. 

 



 

 

Udkast til regnskab for 2021 gennemgået uden bemærkninger. Budget for 2022 udarbejdet. Regnskab 

færdiggøres herefter ved revisor. 

 

 

Kontingenter foreslås hævet til: 

 

• Senior 800,- 

• Junior/ungdom 795,- 

• Støttemedlem 400,- 

• Svømning 475,- 

• Sejlerskole (800,- + 1200,-) = 2.000,- 

 

11. Kommunikation 

Der er kommet en fysisk infostander på havnen. Christian foreslog at der sættes en aktivitetskalender op 

og kontaktpersoner. Information isættes: 

 

• Kontaktinfo – bestyrelse 

• Carsten udarbejder opslag vedr. aktiviteter i sejlklubben samt information for nye medlemmer 

Indmeldings- og betalingsmodul på hjemmesiden opgraderes i forbindelse med overgang til Winkas 

bogholderi. 

 

Morten sørger for annoncering af generalforsamling. Afholdes torsdag den 3. marts 2022 kl. 19.00 i 

fælleshuset. Endelig dagsorden udsendes, når frist for forslag udløber. 

  

12. Eventuelt 

Bestyrelsen drøftede nyt projekt ”WoW i Frederikshavn Sejlklub” (Women on Water).  

 

13. Næste møde 

Generalforsamling planlagt til afholdelse torsdag den 3. marts 2022. 


