11-1-2016

Fakse Ladeplads Sejlklub
Referat fra bestyrelsesmøde d. 11. januar 2016 kl.19,00
Tilstede: Jørgen, Bjarne, Holger, Gert, Mette, Åse, Jacob
Ikke tilstede med afbud: Bjarne
Dagsorden:
Formand.
1. Gennemgang af hjemmesiden - kort undervisning
punktet er udsat til en anden god gang, hvor flere kan være med til introduktionen.
Bestyrelsesmøde
2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.
Referat fra sidste bestyrelsesmøde, generalforsamling og konstituerende møde er taget til
efterretning.
3. Planlægning af aktiviteter 2016
der er planlagt, aktivitetslisten er foreløbig. MEDSENDES DETTE REFERAT
4 . Hjemmeside indhold.
der redigeres lidt, så den er opdateret.
5. Bygge planer for den nye terrasse
Jørgen er tovholder. Gert laver plan for indkøb af materialer.
Der skal planlægges nogle datoer for byggeriet. Alle kan deltage med noget, så bare meld
dig på: Lørdag 5/3 kl. 9.00 – til 13.00 ca. og igen 12/3 kl. 9.00 – til 13.00 ca. I ugedagene
kan der også planlægges arbejde for de der har mulighed for at komme der. Onsdag 30/3
og torsdag 31/3 kl. 9.00 og lørdag 2/4 kl. 9.00 til 13.00 ca.
Gert skal lave overblik over materialerne til Jørgen.
6. Planlægning og indkaldelse til generalforsamling for opstart af Sejlklubbens Venner.
Dato til stiftende generalforsamling bliver 30/4 kl. kl. 16.30. Jørgen laver en indkaldelse i
Faxe Bugten og der sendes også ud til klubbens medlemmer pr. mail.
Forslag til vedtægter sættes til næste bestyrelsesmøde.
7. Post
Der er løbende sendt indkomne infomails rundt til bestyrelsen per mail.
Der er kommet noget fra SEAS om den nye lovgivning
Lyngby Radio har sendt små infostiks om de nye/ændrede VHF kanaler 2015
Coop har ændret økonomisystem, så der er kommet nye debitorkort, som skal bruges
hvergang, der handles. Gert og Åse har fået et kort hver. Der sendes en kopi af brevet til
alle bestyrelsesmedlemmerne.
Bestyrelsen
1. Samarbejde med ungdomsskolen Gert ( henvendelse)
gert ringer til ungdomskolen og følger op på sagen
Ungdomsafdelingen
1. Aktiviteter Mette
sidste søndag 4/1 mødtes alle unge til knob, kvajling og fortøjning, 7 unge var mødt,
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Mette, Carsten og Henrik var tovholdere. Det var en lidt kold fornøjelse, fordi det blæste
meget og der var lidt koldt i klubhuset.
Et ønske om en slæberampe/sliske til jollerne. Jørgen sender en ansøgning til Havnens
bestyrelse om vi må lave en sådan.
Mette skal på instruktørkursus I - 5-6/3-2016. Mette følger lige op på at betaling er
gennemført, så hun kan komme med på kursus.

2. Materiel til opstart af sejl aktiviteter.
Carsten skal lave et overslag over materialer der er behov for så vi kan få disponeret til
indkøb.
Kapsejlads.
Gert: der skal organiseres på en ny måde for 2016. Der mangler materiel, som skal købes
til sæson (ankre, kæder, flag mm) der er afsat penge i regnskabet til dette.
Gert tager fat i Bertel og Mogens, som er med i udvalget, så der kan sættes noget godt i
søen.
Kasserer.
Kirsten
intet nyt, dog et dokument fremsendt af Nordea, som skal skriver under, så Kirsten kan gå
ind på kontoen med NemID.
Jørgen tjekker lige med Superbrugsen om det tilskud, som de gerne ville give til FLS.
Kirsten har fået problem er med regnskabsprogrammet efter afslutning af regnskabsår. Så
der er ikke ført noget op til dato..

Klubhus udvalget.
1. Gulv renovering – Bjarne.
Bjarne er ikke tilstede, så vi må vente med at få nyheder om dette.

Havneudvalget.
Gert og Bjarne
der er møde den 21. januar 2016 og der er generalforsamling den 27. februar 2016, det
skal afholdes her i klubhuset
Eventuelt.

Referent:
Åse Dilling-Hansen
mødet slut kl. 21.24
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