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Referat fra bestyrelsesmøde d. 17. august 2015 kl.19,00 
 
Tilstede: Jørgen, Holger, Bjarne, Mette, Kirsten, Annette, Åse, Gert. 
Fraværende: Gunnar 
 
Formand.    
1.  Gennemgang af hjemmesiden, uddeling af adgangskoder mv. v/Janus    
fin gennemgang af den nye hjemmeside. Vi får hver især tilsendt password til siden. 
 
 
Bestyrelsesmøde 
2.  Godkendelse af ref. fra sidste bestyrelsesmøde.     
Taget til efterretning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
3.  Fonde 
 
Jem & fix skal søges specielt, Danske Bank – intet svar endnu, dagbladene – afvisning, 
Møns Bank - intet svar endnu, Gisselfeld Kloster – intet svar, Vaskerifonden tager stilling 
28/8, Torm fonden tager stilling den 27/8, Rosendal Gods- De har bevilget kr. 5000, tusind 
tak for det.  Nordea Fonden – afvisning, ikke indstillet.  
4. Ansøgning til havneudvalget. Udvidelse af gangbro/ hjørne ved maste skur.m.v ??? 
tages op på Havnens bestyrelsesmøde torsdag 20/8 
5 . Hjemmeside indhold. 
nye reklamebjælker: Faxe Låse og Super Brugsen 
Euronics salg af mobil abonnementer, vi takker nej. 
 
6.   Post    
Klub Forsikringer, DS har haft travlt og de har ikke nået noget. Codan har sendt en ny 
police. Den er sendt til DS og den kan DS ikke konkurrere med. Så vi fortsætter med 
Codans Erhvervsforsikring.  Jørgen skal have en snak med Codan, fordi der er nogle 
betingelser, som ikke kan overholdes. (joller skal være låst inde eller under tag - nærmest 
boltet fast i sommer perioden!! ) 
Erhvervsforsikringen er faldet til kr. 2575 fra ca. kr. 4000, ansvar/erhverv er faldet til kr.   
((huset  450.000 retshjælp  7000 selvrisiko på 5000 )) 
SEAS regning 
Faxe Kommune regning på godkendelse  af byggesag kr. 2400 kan søges refunderet i 
forbindelse med  generel udvidelse af noget i klubhuset( 30% refundering). 
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Bestyrelsen 
Intet nyt 
Ungdomsafdelingen 
Aktiviteter   v/Mette 
rykket fra tirsdag til søndag formiddag. 
baderummet skal ryddes op for ungdoms materiel, snarest muligt. 
de unge må gerne skrive til hjemmesiden.  
 
-udlevering af nøgler til klubhus 
4 store ønsker nøgle; de kan få en nøgle for kr. 200 i depositum, Malte, Troels, Freja, 
Anna Wistoft   
Kapsejlads. 
Gert ( Møn Rundt ) – der er ikke så meget stemning for turen. Aflyses pga. manglende 
tilslutning- skrives på hjemmesiden 
Der laves en plan for de sidste sejladser – Gert og Carsten laver plan. 
Kasserer. 
Kirsten   
kontoen hos Danske Bank er lukket og overført til Nordea 
kr. 16.000 fra Faxe Kommune i lokaletilskud.   
kr. 4000 i tilskud vedr. varmepumpen? 
Reviderede medlemslister udleveret. 
Regnskab uddelt til Jørgen og Åse 
Klubhus udvalget. 
de har holdt sommerferie 
 
Havneudvalget.  
Møde torsdag 20/8 
bl.a. drøftelse af gennemsejlingsaftalen 
  
Eventuelt.    
Holger 
Både op: medio oktober  -- 24/10  - 31/10 Holger forhandler med Nalle.  
 
Øvrig info:  (Bestyrelsesmøder i resten af 2015: 
12/10 
16/11 
30/11 (lige efter generalforsamlingen samme aften) 
 
AKTIVITETER resten af året: 
Standerstrygning 24/10 
Generalforsamling 30/11 med spisning før 
Nytårskur 16/1 2016)  
 
Referent: 
Åse Dilling-Hansen 
mødet slut kl. 21.30 


