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Referat fra bestyrelsesmøde d. 14. marts 2016 kl.19,00 

Tilstede: Jørgen, Bjarne, Holger, Gert, Mette, Åse, Jacob, Jan 
 
Ikke tilstede med afbud: Annette 
 
Dagsorden: 
 
Formand.    
1.  Godkendelse af ref. fra sidste bestyrelsesmøde.     
Ref. er taget til efterretning. 
2.  Samarbejde og ref fra møde med ungdomsskolen. 
møde afholdt, – se mail fra Jørgen 
vi vil gerne deltage i samarbejde, men det bliver aften og ikke dag. Fra 17-21 ca. for 
træningsdage på vandet. Og hvor der er en medarbejder fra ungdomsskolen tilstede. Vi vil 
gerne være med til et åbent hus arrangement for at se hvor mange unge, der vil have lyst 
til at deltage, så kan de blive meldt ind i klubben (betalt måske af ungdomsskolen / 
kommunen).   FLSK må gerne låne de følgebåde, som er i bådehallen. 
Vi afholder et åbent hus arrangement tirsdag den 10. maj kl. 17. en orientering og sejlads 
Alle skal kunne svømme, - husk redningsveste, klargøre joller til sejlads: 
Tilstede: Jørgen, Mette, Carsten og evt. flere hvis nødvendigt. 
 
3 . Hjemmesiden 
Fin og flot. 
måske ændring af kapsejlads udregningsprogram / Mogens Dilling-Hansen ???? 
 
4. Terrasse. 
Flot arbejde indtil videre… 
skilt skal ordnes og sættes op igen 
Næste arbejdsdag 30/3 og 31/3 fra kl. 9 og 2/4 kl. 9 
 
5.Post      
ingen 
     
Bestyrelsen 
 
Ungdomsafdelingen 
1.  Aktiviteter    Mette  
Sejlklubben vil selv bruge selv klubbens pladser nr.15+16 til jolle og følgebåd 
Ungdommen var i svømmehallen den 13/3 -  5 unge sejlere og Mette og Carsten med en 
optimist jolle, der blev lavet kæntringsøvelser. 
  
2.  ref. fra instruktørkursus 5/3+6/3 – 19 deltagere på holdet – erfarne sejlere, forældre der 
vil være med og trænere som ønsker mere…  
fik udvekslet ideer med andre og fik nogle gode redskaber til instruktion 
Meget gruppearbejde og udvekslinger på kryds og tværs. 
 
Carsten ønsker Ynglingen klargjort: Bestyrelsen ønsker et overslag over udgifter 
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Carsten har sendt mail/liste med overslag med udgifter til de ønsker der er på andre 
indkøb til joller / sejl. (– ca. 10.000-20.000 løber det op i) 
    
Kapsejlads 
Gert: 
3 Vager er ordnet og gjort klar til sæsonen.. 
Mogens laver program til udregningen af resultaterne. 
BUGTEN RUNDT skal afholdes: lørdag 20. august. 2016 – man kan tilmelde sig via 
hjemmesiden. 
Gert mailer dato til Præstø, Rødvig, Kalvehave, Stege. 
   
Kasserer. 
Kirsten  
Opkrævninger er sendt efter megen besvær. Vores gl. bærbare computer kan kun køre XP 
og den kan ikke kommunikere med et mail program. 
Bestyrelsen har besluttet at bevilge at der købes en ny computer og Kirsten og Jørn sætter 
computer op med et program som de vurderer skal anvendes for at vi kan bruge 
regnskabsprogram og sende opkrævninger via mail…………  
  
Klubhus udvalget. 
BJARNE:  har fået tilbud fra Henning Hansen kr. 15.000 incl. Mødelokalet. 
Men mødelokalet behøves ikke.  
ca. 75 m2 
Jørgen tjekker med Roklubben hvad de har givet for afslibning og lakering med 2-
komponent vandbaseret. 
Bjarne arbejder videre med opgaven.  
 
 
Jørgen ville gerne have et der skal laves et ”skab” til sedler, når terrassen er færdig. 
så der ikke hænger informationssedler i vinduerne. 
 
Havneudvalget.  
( Bjarne – Gert ) 
Broer – der blev givet carte blanche op til 1 mio. kr. for brorenovering. Men så dyrt bliver 
det ikke. 
Ny belægning ønskes på Langelinje – helst med et lag beton, så det holder tæt. 
Bestyrelsen ønsker at kommunen vil tage denne opgave på sig. Da det er en redningsvej. 
 
Sejlklubben har søgt havnen om tilladelse til at lave en slidske – havnen vil gerne vide  - 
hvad beløb, der et tale om. ( 2 vanger over  den eksisterende bro (sejlklubbens jollebro) 
med ruller  ( som til jolle vogne / Jan K. fandt noget på en hjemmeside ) 
Jan laver et forslag 
 
Eventuelt.   
Masteskur – belægningssten – ekstra reol.  Det tages op, når terrassen er færdig.  
 
Referent:   Åse Dilling-Hansen 

Mødet slut 20.55 


