02-02-2015

Fakse Ladeplads Sejlklub
Referat fra bestyrelsesmøde d. 2. februar 2015 kl.19,00
Tilstede: Jørgen, Gert, Annette, Kirsten, Åse
Afbud Holger, Bjarne, Gunnar, Ikke Mødt Mette.

Formand.
1. Godkendelse af ref. fra sidste bestyrelsesmøde
Referat taget til efterretning.
Referat fra Generalforsamling godkendt og taget til efterretning. Sendes per mail til
klubbens medlemmer.
2. Materialegården
Er helt færdigt, der er hængelåse og der vil komme til at være en nøgle tilgængeligt.
3. Nyt byggeprojekt
JEM & FIX har en fond man kan søge til byggeprojekter. Der findes tegning på
altanprojektet, så ser vi på det igen. Annette finder tegninger eller vi kontakter Johnny
Sørensen. Tages op til næste møde.
4. Fonde
Jørgen har søgt kommunen om penge fra Agenda 21 fonden til energi-besparende
foranstaltninger. CO2 besparelser ( varmepumpen som er opsat).
Vi har desværre fået afslag uden yderligere begrundelse.
Der er efterfølgende søgt hos Folkeoplysningens pulje om kr. 5000. Der skulle komme
svar i marts/april måned
5. Ny hjemmeside.
Jørgen har gang i en ny hjemmeside, som skal være mere tilgængelig end den vi har i
dag. Der kommer oplæg til næste bestyrelsesmøde. Der vil være en omkostning på kr.
1500 til dette projekt. Der kommer oplæg som vi skal gennemgå i bestyrelsen
6. Havnens kommende generalforsamling den 28. februar 2015
Jørgen vil på generalforsamlingen berette om sejlklubbens beslutninger omkring det
der har været om gennemsejlingsaftalen.
7. Sejlklubbens repræsentant i Havnens bestyrelse og Bådepladsen:
Gert vil gerne tiltræde som sejlklubbens repræsentant i Havnen
Jørgen er sejlklubbens repræsentant i Bådepladsen
Bestyrelsen
Post
Jørgen har rykket DS for klubforsikringer, der skulle komme oplæg /svar i februar måned
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Følgegruppen til kystbeskyttelsen / badeprojekt. Der er møde 4. februar. Gert deltager for
sejlklubben
og den 17. februar er der borgermøde på skolen om havn og bymidte og lokalplaner.

Ungdom
Carsten fortsætter til 2015, der må gerne komme nogle voksne hjælpere. Der er lavet
program for starten af ungdoms sæsonen.
Hvordan skal vi få sat mere gang i ungdommen, vi må lave en tænketank.
22. februar skal der være kæntringsøvelser i Faxe Hallen med en optimistjolle fra kl. 12-14
Gert laver noget reklame for 6. klasserne i uge 8 og Carsten og Jørgen skal lave lidt
reklame for opstarten af ungdommen.

Kapsejlads.
Ingen aktiviteter endnu.
Kasser.
Kirsten: der er lavet opdatering på medlemskartoteket.
Der skal snart søges om lokale tilskud.
Der skal snart sendes opkrævninger ud, det skal muligvis sendes per mail. Undersøges.
Bestyrelsesmøder i 2015:
2/2
30/3
11/5
17/8
12/10
16/11
30/11 (lige efter generalforsamlingen)
Klubhus udvalget
Sejlklubbens Venner, har aflagt regnskabet for året og kassen stemmer.
Der skal købes nyt til køkkenet. Kopper / tallerkner / fade

Havneudvalget.
Holger ikke tilstede, men følgende er sket siden sidst:
Allonge til gennemsejlingsaftalen er på plads for et år frem. NY aftale skal laves i løbet af
2015.
Eventuelt.
((XL BYG i Faxe har vi fået konto hos. Der er et mærke/kodeord, som skal oplyses, når
der handles der. Bestyrelsen har fået kodeordet mundligt oplyst. Kredit max kr. 5000.))
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AKTIVITETER resten af året:
Påskefrokost 11/4 kl. 12
Standerhejsning 25/4
Pinsetur ??
Sankt Hans 23/6
Standerstrygning 24/10
Generalforsamling 30/11 med spisning før
Nytårskur 16/1 2016

Referent Åse Dilling-Hansen
Mødet slut kl. 21.05
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