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Referat fra bestyrelsesmøde den 12 oktober 2015 kl.19.00 
 
Tilstede: Jørgen, Bjarne, Holger, Gunnar, Annette, Gert, Mette, Åse 
Specielt indkaldt: Johnny Sørensen 
Senere ankomst: Kirsten 
 
Dagsorden: 
 
Formand:   
1. Gennemgang af bygge tegninger for terrasse v/ Johnny Sørensen. 
Tegninger blev gennemgået og nye forslag blev til. De forslag skal nu gennemgås for nye 
priser. Gert og Jørgen skal nu gennemgå det hele og der skal indhentes priser. 
 
2. Ændrings forslag og byggeplanlægning 
Tegninger blev gennemgået og nye forslag blev til. De forslag skal nu gennemgås for nye 
priser. Gert og Jørgen skal nu gennemgå det hele og der skal indhentes priser. 
 
3. Byggeteamet: Jørgen, Gert, Johnny, Holger, Gunnar og Annette.   Arbejder nu videre på 
projektet. 
Første byggemøde:  2. November 2015 kl. 19.00, så der kan blive lavet en procesplan. 
 
Bestyrelsesmøde: 
1.  Godkendelse af ref. fra sidste bestyrelsesmøde: 
Referat taget til efterretning 
 
2.  Fonde: 
TORM har givet afslag. 
SUPERBRUGSEN har givet kr. 2000 
FAXE KALK har givet kr. 2900 
VASKERIFONDEN kr. 25.000 
ROSENDAL har givet kr. 5.000 
MØN’s BANK, Kongsted har endnu ikke givet besked. 
Tusind tak til alle sponsorer. 
 
3. Godkendelse af gennemsejlingsaftalen: 
Bestyrelsen kunne i enighed godkende den nye gennemsejlingsaftale. Som skal til 
godkendelse på ekstraordinær generalforsamling den 20. oktober 2015 i Faxe Ladeplads 
Lystbådehavn. 
 
4. Hjemmeside indhold: 
Hjemmesiden er fin. Dog er der behov for ”undervisning”.  Det bliver en anden gang, i 
forbindelse med et bestyrelsesmøde. 
Nye sponsorer: SuperBrugsen og Faxe Låse som er på hjemmesiden nu 
 
5. Post: 
-VEDR. ÆNDRING af lokalplan for havn. Jørgen følger op på sagen og vi vil i bestyrelsen 
se kritisk på sagen og være med til at lave et høringssvar til Faxe kommune inden for 
tidsfristen som er 11. november 2015. 
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Jørgen og Gert har været til borgermødet i Faxe Ladeplads, hvor dette blev drøftet. 
-Brev fra Nykredit vedrørende samtykke erklæringer, som nu er nok med vedtægter, 
seneste generalforsamlingsreferat og godkendelse fra skat 
-Brev fra SKAT Skattecentret Korsør beder om nye ejendomsinformationer nu vi har søgt 
om tilbygning ( materiale rummet – udhus)  Jørgen udfylder  og sender til det til SKAT. 
-KURSER tilbud fra DANSK SEJLUNION – Mette kunne godt ønske et træner kursus. 
Finder selv ud af det på DS´s hjemmeside . Og vi kan søge tilskud fra kommunen. 
 
Bestyrelsen 
Udvidelse af masteskur. 
Knud Drent har tilbudt sig at ville sætte stolper med hylder op i den brede gang hvor der er 
korte mastepladser. 
En bom reol kunne også være et nyt tiltag. 
Vi har ikke mulighed for flere tiltag lige nu i år, der skal også lægges fliser, så det er et 
større projekt, som kræver en del og det har vi ikke lige nu. 
 
Ungdomsafdelingen: 
Mette:  
Vinteraktiviteter 1. søndag i hver måned i løbet af vinteren.    
Der er behov for en gummi båd og evt. en jollebåd til træningsdagene. Børnene er i 
forskellige niveauer og derfor er der behov for flere følgebåde. 
 
Næste år bliver ungdomstræning om tirsdagen siger Mette. 
Knud kunne godt tænke sig at være med på det kapsejlads mæssige for de unge, som kan 
det. 
 
2. Køb af gummibåd 
Vores eksisterende gummibåd er helt kaput. Forsikring skal afmeldes. Det sørger Jørgen 
for. 
Ifølge Jørgen skal Carsten se på den gummibåd, som står hos Kenns Både i Rønnede. O 
Vi tager stilling til noget i løbet af vinteren. 
 
3. Stævnebetaling 
Bestyrelsen har besluttet at Sejlklubben vil betale stævnegebyr for de ungdomssejlere, der 
tilmelder sig et sejlads stævne. 
 
Kapsejlads: 
Gert : 
Sæsonen er slut. Der har været 13-14 forskellige både, gennemsnitlig 7 på vandet hver 
onsdag. Den sidste dag blev en god dag og afsluttede med spisning. God opbakning fra 
sejlerne. Kapsejladsmæssig en god sæson. Der var også deltagelse af nogle 
ungdomssejlerne til afslutningen. 
 
Køb af bøjer mv. 
Der er 3 sæt som er forsvundet med vinden i år. Der mangler ankere, kæder og blyklodser 
og flag eller jordbær. 
Vi må høre andre sejlklubber, hvordan de klarer det.  Gert og Carsten tager teten. 
Vi skal have en oversigt over pris på materiel. 
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Kasserer: 
Kirsten: 
Foreløbig årsregnskab for perioden 1/10-2014 til 30/9 2015.   Kirsten er ikke færdig med 
afslutningen af regnskabet, men et foreløbigt resultat er et overskud på ca. kr. 23.000 
 
Kirsten indkalder revisorerne; Jørn og Henrik til godkendelse af regnskabet. 
Regnskabet skal være klar til næste bestyrelsesmøde den 16/11, hvor vi skal godkende 
det. 
Regnskabet skal ligge i klubhuset i dagene op til generalforsamlingen som er 30/11-2015. 
 
Vedrørende generalforsamlingen den 30/11-2015: 
Åse gør materiale klar til generalforsamlingen. På valg efter tur er; Gunnar, Holger og 
Annette. 
Oplæg sendes rundt til bestyrelsen. 
 
Klubhus udvalget: 
Skal arrangere Standerstrygning kl. 17 med chips og øl 
kl. 18. spisning. 
Åse sender en mail ud til alle klubbens medlemmer. 
Gert, Mette og Åse laver en lækker 3-retters meny til jer. 
Åse sørger for at drikkevarer er tilstede. 
 
Havneudvalget: 
Gennemsejlings aftalen med Faxe Kalk skal på Ekstraordinær generalforsamling 20/10 
2015. 
Der skal snart tages stilling til nye broer.  Reparation er nødvendig. Der er indhentet tilbud. 
også på nye typer broer. 
  
 
AKTIVITETER resten af året: 
Både op: er aftalt, der er allerede fuldtegnet på de 2 optagninger 17/10+24/10 med stor 
kran / Nalle.  
 
Standerstrygning 24/10 kl. 17 bare mød op og kl. 18 spisning (tilmelding) 
Bestyrelsesmøde16/11 og 30/11  
Generalforsamling 30/11 med spisning før 
Nytårskur 16/1 2016 
                                     
 
Referent: 
Åse Dilling-Hansen 
mødet slut kl. 22.11 


