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Ordinært bestyrelsesmøde i Frederikshavn Sejlklub 
25. april 2022 kl. 19.00 – 21.00 
 
 
Deltagere: 

Morten Grønning Jensen 
Christian Birk 
Carsten Jensen 
Jesper Nipper Jensen  
Brian Hald (fraværende) 
 
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 

Intet at bemærke 

3. Ungdomsafdelingen 

Opstartsmøde med 4 fremmødte ”hjælpere” men ingen nye medlemmer. Vi ser frem til torsdag 
Der ligger en båd i en hal på havnen med en defekt motor, den får vi bragt til havnen, og derefter tager 
vi en beslutning om hvad der skal ske. 
 

4. Kapsejladsudvalget 
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Bøjer er sat ud i dag, klar til 04.04.22. Der bliver opsat info om div i infotavlen. 
Der er møde med dommerpigerne kommende onsdag vedr start af kapsejladserne. 
 

5. Svømmeafdelingen 

Søren skal huske at overlevere div vedr tilskud, samt booking af baner. 
 
6. Aktivitetsudvalget 

Forårets aktiviteter: 
• Standerhejsning Søndag kl 11:00. Traditionelt er FSK vært ved en øl eller en vand (Brian) 
• Evt. øvrige emner drøftes på kommende møde 

 
7. Sejlerskolen 

Skolebåden er søsat og klargjort. 
Der er en udfordring med instruktører! Vi udsender info vedr ønske om hjælp til dette. 
 

8. Match28-projektet 

4 både er rigget og klar til sejlads, 2 både skal rengøres og klargøres. 
10.05.22 er der indkaldt til social samvær med brugerne (gymnasiet) grill mm. 
Der er forespørgsel på bompresenninger hos Studsgård. 
 

9. Frederikshavn Marina 

Vi er blevet spurgt om FSK vil deltage i kommende loppemarked mm. Vi vil lade det være op til evt 
frivillige at melde sig til at ”sælge” FSK. Evt frivillige venligst kontakt Jesper Nipper. 
 

10. Økonomi og medlemsstatus 

Morten foranlediger opkrævning af kontingent. 
Kasser opgaven er overdraget til Brian Hald 
 

11. Kommunikation 

Henvisning til ovenstående pkt’er 
  

12. Eventuelt 

Intet at referere. 
 

13. Næste møde 

Tirsdag den 7. juni 2022 kl. 19.00 
Mandag den 5. september 2022 kl. 19.00 
Mandag den 7. november 2022 kl. 19.30 
Mandag den 9. januar 2023 kl. 1930 
Generalforsamling februar 2023 
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