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Ordinært bestyrelsesmøde i Frederikshavn Sejlklub 

16. jan. 2023 kl. 19.00 – 20.30 

 

 

Deltagere: 

Morten Grønning Jensen – ref. 

Christian Birk 

Carsten Jensen  

Jesper Nipper Jensen 

Brian Hald 

 

Dagsorden: 

1. Sidste referat 

2. Nyt fra Formanden 

3. Ungdomsafdelingen 

4. Kapsejladsudvalget 

5. Svømmeudvalget 

6. Aktivitetsudvalget 

7. Sejlerskolen 

8. Match 28 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 

Carsten og Morten har været til møde med sejlklubberne fra Sæby, Strandby og Aalbæk vedr. 

samarbejde på ungdomssiden på initiativ fra Aalbæk sejlklub. Nyt møde aftalt til marts i Sæby. 

Ronni skal mødes med enten Nibe eller Lemvig, idet de har STOR succes med deres ungdomsafd. Der 

bliver herefter indkaldt til yderligere et møde, sammen med DSU. 

 

3. Ungdomsafdelingen 
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Henvises til Pkt 2. 

Sæsonen afsluttet – grej pakket sammen. 

Jesper undersøger om defekt motor til jolle kan repareres (spørger evt.  Karsten Krogsgaard). 

 

Vi skal have fundet en ungdomsleder, der kan/vil tage sig af en evt udbygning af afd, samt varetage div 

opgaver omkring dette. 

 

 

4. Kapsejladsudvalget 

Sæsonen afsluttet. Bøjer bjærget. 

 

5. Svømmeafdelingen 

38 unge tilmeldt svømning. 

Vi ønsker en dialog med lederne i svømmeafd vedr at  ”fange” de unge mennesker til vores ungdoms 

afd. 

 

6. Aktivitetsudvalget 

Afriggerfest afholdt med succes, dog med lidt mindre tilmeldte end tidligere. 

 

Næste år afholdes afriggerfesten tidligere. F.eks. d 28 Oktober. 

 

7. Sejlerskolen 

Intet nyt, men opstartsmøde planlægges til Marts/April 2023. 

 

8. Match28-projektet 

Bompressenninger er købt og leveret. 

 

De sidste to både er købt og betalt, vi har fået 175.000 i støtte, hvor vores udgift har været 2 x 86.000, 

dvs et lille overskud. Vi må påregne en omkostning til nye fogger. 

Der er indhentet flere forskellige tilbud på nye sejl. 

 

Bådene er på land. 

 

9. Frederikshavn Marina 

Der appelleres til renovering af hejseværk til mastekran. 

Skilte er på plads.. 

Marinaen afholder generalforsamling 16 feb. 

 

10. Økonomi og medlemsstatus 

Der er foretaget en medlemsindberetning på 98 medlemmer.  

Oversigt med manglende kontingentbetalinger gennemgået. 12 mangler fortsat at betale. Brian Hald 

rykker de resterende.  
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Websponsorater for 2022 er opkrævet i jan 2023 

 

11. Kommunikation 

Ingen bemærkninger. 

 

12. Eventuelt 

Ingen bemærkninger. 

 

 

13. Næste møde 

Næste møde bliver afholdt når regnskab er færdigt 

Generalforsamling ultimo februar 2023 


