9-5-2016

Fakse Ladeplads Sejlklub
Referat fra bestyrelsesmøde d. 9. maj 2016 kl.19.00
Tilstede: Jørgen, Holger, Gert, Mette, Åse, Jacob, Annette
Ikke tilstede : Jan
Ikke tilstede med afbud: Bjarne
Dagsorden:
1: Godkendelse af ref. fra sidste bestyrelsesmøde.
Ref. er taget til efterretning
Fra formanden:
2: Åben hus arrangement med Faxe ungdomsskole.
10/5 - ca. 20 unge mennesker med ledere, ankommer 18.30. Vi byder på sodavand og
snacks, Jørgen Boots byder velkommen og Carsten og Mette fortsætter introduktionen.
Søren Østerbro kommer og fortæller om Virtuel Sejlads 15 minutters tid. Kølbåde til
rådhighed er : Vuptii, Tumleren, Vita Min, Amanda ( måske), Dessy ( måske) tager de
unge med ud på en tur. Så må vi se hvor mange unge der fanges af interessen for
jollesejlads.
Vi håber på en god aften for alle interessenter. Jørgen Boots tager billeder og Eddie har
lovet at skrive noget om aftenen.
3: Hjemmeside
er den OK?
Der er lagt kapsejlads resultat ind for den første sejlads den 3. maj, Mogens Dilling, skal
selv kunne gøre det fremadrettet
der skal dog arrangeres en ”træningsdag” for os i bestyrelsen, så vi også kan lægge noget
ind på hjemmesiden..og så Jørgen ikke hænger på den helt alene.
4: Planlægning af arbejdsdag ( terrasse )
Torsdag 19/5 kl. 9-12, lørdag 21/5 kl. 9-12, Åse skriver en mail ud til klubbens medlemmer,
så de har mulighed for at melde sig til Jørgen Boots om de kan hjælpe.
5: Planlægning af indkaldelse til generalforsamling for sejlklubbens venner.
forslag til vedtægter sendes til bestyrelsen som per mail skal godkende oplægget.
der mailes ud til klubbens medlemmer om indkald til stiftende generalforsamling den 8/82016 kl. 19.00. Jørgen sender oplæg ud til bestyrelsen.
6: Post..
Seas opgørelse
2 fakturaer på klubbens bådpladser, skal betales omgående. Det sørger Kirsten for.
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Nyt fra udvalgene:
Ungdomsafdeling:
1: Klargøring af Ynglingen ”Søanemonen” /Ydun.
Søren Østerbro har tilbudt sin hjælp til at istandsætte den, der er sejl og andet til den.
Også overdække, men det skal lige have nogle bedre hægter, som gør at den sidder helt
stramt på båden)- Jørgen Boots taler med Carsten om projektet. Økonomi osv.
2: Aktiviteter Mette.
Der skal sættes et regelsæt op for udlån af joller, når de unge sejler selv. Der skal være
en godkendelse fra hjemmet om at det er ok at de sejler uden følgebåd.
Der skal være et vist sejlniveau når de sejler to eller flere ud. Der må ikke sejles ud alene.
Mette og Carsten skal sørge for at der laves et regelsæt for udlån og ”alene-sejlads” i
jollerne. Det skal være aftalt med en af ungdomsinstruktørerne at joller lånes til sejlads
uden for trænings regi.

Kapsejlads:
1: Gert
Godt i gang, første aften var med flot vejr, fin vind og det hele. De nye vager står flot og er
tydelige.
Noteringer og banelægning er Mogens og Bertel.
Jørn laver regnskabet for kaffen og kapsejladsen
Gert og Jørn har fået debitorkort til Brugsen

Kasserer:
1. Kirsten
Ny computer er anskaffet, der er betalt for et års abb. Visma
Der kan stadig ikke mailes faktura ud til medlemmerne. Jørn ser på opgaven for en
løsning.
nyt gastemedlem: Tim Jensen
Ungdomssejler som er meldt ind af forældrene: Leonara
Ungdomssejler som er udmeldt af forældre: Theis
Åse skal have fat i Coop igen, da vi ikke har nogen detaljer fra oktober, november,
december 2015.
Der er stadig nogle, som ikke har betalt kontingent, Kirsten skal rykke snarest
Der skal laves en liste med ungdomssejlere, som skal afleveres til Kirsten i uge 19, så der
snarest kan sendes opkrævninger ud.
Kirsten har Ferie uge 22+23+24, så hvis noget skal ordnes så skal i sørge for at få det
klaret inden.
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Klubhus udvalget:
1: Reparation af gulv ( tilbud )
Bjarne og Henrik har ikke lavet nogle tilbud endnu. Bjarne skal komme med et oplæg
snart, så der kan komme gang i projektet.
2: Annette meddeler at der er købt nye skåle/dybe tallerkner fra IKEA
Havneudvalget:
1: Holger, Bjarne.
Entreprenører har fortalt om deres tilbud og tilrettelser, der kommer reviderede tilbud, som
der skal tages stilling til. Der var en som manglede nogle deltaljer, så nu har alle
tilbudsgivere samme udgangspunkter for tilbud. Der er også nye lys standere og
vandhaner med i projektet. Der bliver holdt et møde med entreprenøren for beslutning. Og
det skal igangsættes i oktober.
Eventuelt:
Pinseturen går til Bogø havn, hvor der er mad og musik på kroen.
Annette spørger ind til havnens dag den 29. maj 2016 – bliver der noget for Faxe
Ladeplads havn ????
Gert og Holger spørger Havnens bestyrelse om der er planer for noget ??

NÆSTE BESYRELSESMØDE ER 8/8-2016 kl. 19.00
Referent: Åse Dilling-Hansen
Mødet slut 21.00
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