11-5-2015

Fakse Ladeplads Sejlklub
Referat fra bestyrelsesmøde d. 11. maj 2015 kl.19,00
Tilstede: Jørgen, Mette, Annette, Gunnar, Bjarne, Holger, Gert Kirsten, Åse
Afbud - ingen
Formand.
1. Godkendelse af ref. fra sidste bestyrelsesmøde. Åse sender ref. ud 11.maj !!
2. Ny hjemmeside;
Jørgen har oplæg klart, som vi fik set. Alle bestyrelses medlemmer skal kunne foretage
redigering. Når den nye hjemmeside er klar, så lukkes den gamle ned. Vi håber at få
materialet gjort klar i løbet af de næste 2 måneder, så vi kan vise en fin ny hjemmeside for
vores medlemmer og alle andre. Den nye hjemmeside er tilpasset, så den retter sig til så
den også passer til mobilen. Flot arbejde. Medlemslisten med mailadresser vil komme til
at ligge i Google og vi i bestyrelsen vil få adgang til den, der vil kunne redigeres og mailes
beskeder ud fra gmail. FLSK får også en gmail, som alle svar vil gå ind på.
Åse skal finde noget frem om Sejlklubbens historie. Bjarne skal skrive lidt om klubhuset

3. Nyt byggeprojekt Terrasse
Ansøgningen (tegninger og materialer liste) er sendt til kommunen, der er kommet svar om
at ansøgning er modtaget 16. april. Der vil komme svar om 6-8 uger om ansøgningen
4. Fonde
Jørgen er begyndt at skrive, der kan sendes ansøgning til Nordea, Danske Bank, Jem
&Fix, Vaskerifonden, Sjællandske, Jepsen
5. Ansøgning til havneudvalget. Udvidelse af gangbro/ hjørne ved masteskur.m.v ???
Jørgen skriver en ansøgning, så vi kan få det med til næste bestyrelsesmøde. Vi har også
ønske om at der skal fjernes den yderste pæl ved fiskerihavnen/kranen. Den står i vejen.
Og el standeren ved masteskuret (det er fiskerihavnens) men den står i vejen.
6. Post
Bestyrelsen
Kun mailen fra Jørgen fra DS ( 76 sider rapport ) og en mail fra Flemming, om hjælp til
aktiviteter i havnen, og søge fonde. 21. maj næste havnebestyrelsesmøde
Vi venter og hører hvad der kommer fra mødet i havnen. Via vores repræsentanter.
Ungdomsafdelingen
Aktiviteter Mette
I gang i tirsdags, der var 4 unge på vandet. I regn og lyn, blev det. Desværre. God våd
start. En nu ung, Christian var med i gummibåden. Der trænes hver tirsdag.
Kapsejlads.
Første sejlads var onsdags og det gik godt. Der er flere der allerede har betalt for
sejlladserne for sæsonen.
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Kasserer:
Kirsten oplyser at nu har Danske bank ønsket de samme oplysninger ligesom Nordea,
altså information med person oplysninger på alle bestyrelsesmedlemmer. Men vi vil ikke
gøre noget førend der er svar fra Dansk Sejlunion og Dansk Idrætsforbund, der er flere
sejlklubber, som også har bedt DS om hjælp.
Vi har kun en konto hos Danske Bank, som evt. kan slettes helt, da vi ikke har noget
egentlig at bruge den til. Har bare stået som reserve konto.
Der er sendt rykkere ud, og det har også båret frugt. Der er også nogle, der slettes fra
medlemslisten.
Ungdommen bliver opgjort til Kirsten senere.
Der er sendt bilag med videre til udviklingspuljen, som skal behandles på deres møde, så
vi håber at der kommer en beløb til os i løbet at sommeren.
Klubhus udvalget.
Der er malet brædder til bænke, som skal skrues på.
Sankt Hans aften, Åse sender mail ud til alle.
pinsetur må selv arrangeres.
Havneudvalget.
Næste møde 21. maj, vi får referat fra dette møde i august på vores næste
bestyrelsesmøde
Vandslangerne på broerne er noget roderi. Nye eller andre er nødvendige.
Eventuelt.
Intet
Øvrig info
(Bestyrelsesmøder i resten af 2015:
17/8
12/10
16/11
30/11 (lige efter generalforsamlingen samme aften)
AKTIVITETER resten af året:
Sankt Hans 23/6
Standerstrygning 24/10
Generalforsamling 30/11 med spisning før
Nytårskur 16/1 2016)

Referent:
Åse Dilling-Hansen
mødet slut kl. 21.20
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