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Bestyrelsesmøde d. 7. november 2016 kl.19.00 
 
Tilstede: Jørgen, Gert, Holger, Mette, Åse, Kirsten, Jacob, Bjarne 
Ikke tilstede med afbud: Jan 
 
DAGSORDEN: 
 
 
1: Godkendelse af referat fra sidste møde d. 10/10-2016 
Taget til efterretning  
 
 
2: Drøftelse/gennemgang af: 
 1: Generalforsamling for Sejlklubbens venner 
 vedtægter sendes med referat ud. Oversigt lægges med 
 Jørgen har oplæg som lægges ud til generalforsamlingen 
 

2: Generalforsamling for FLSK 
Åse mailer ud til medlemmer og Jørgen kontakter Faxe Bugten om 
indkaldelse jævnfør §8 i vedtægterne. 
Vedr. kasserer jobbet, så tager Jørgen det op på generalforsamlingen 
 
3: Orientering og valg omkring bankskifte 
Der skiftes bank til Sparekassen Sjælland med afd. i Faxe. Jørgen taler med 
banken i uge 45 og så sker skiftet efter generalforsamlingen. 
 
4: Post 
Intet  

 
3: Kasserer/Økonomi: 
Kirsten – overdragelse af økonomi mv. 
Regnskabet er gennemgået og underskrevet af revisorerne. Det ligger klar i klubhuset nu i 
dag. 
Computer er afleveret hos Jørn E. Printeren er i skabet. Jørn E har alle bilag og alt vedr. 
Visma. 
Dirigenten skal underskrive regnskabet ved generalforsamlingen. Jørn E sørger for at 
dette bliver gjort. 
 
ALLE bilag samles til bunke og det skal gennemgås på førstkommende bestyrelsesmøde 
efter generalforsamlingen.  
 
5: Ungdomsafdeling: 
Mette. 
møde 27/10, Mette, Carsten, Hans Henrik, og Knud. Knud Vil gerne hjælpe på 
materialer/benzin osv.  
Carsten er kommet med en række ønsker med forbedringer/ønsker, nogle er allerede 
drøftet i bestyrelsen 
Herre baderummet skal gennemgås og der skal ryddes op. Det der kan bruges til 
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loppemarked pakkes væk til det. 
Et stort ønske er et stativ ude foran hvor joller kan lægges på hovedet 
En ”søsætnings rulle” til jollerne, Jan Kjærgaard har oplægget og prisen er noteret i et 
referat fra tidligere. 
Ungdomsafd. har brug for flere hænder. 
Der skal etableres en kontakt til Ungdomsskolen, lederen Maja, for at få mulighed for evt. 
lån af materiel fra Ungdomsskolen til næste år. 
 
ungdomsafd. har møder hele vinteren. Den  2. søndag i hver måned. 
Mette ønsker speedbåd kortet, gennem ungdomsskolen  
  
6. Kapsejlads 
intet 
 
7. Klubhus 
intet 
 
8: Tur/fest: 
Annette 
Generalforsamling, gløgg, nytårskur -   skriv ud til medlemmer 
 
9: Havneudvalget: 
Holger, Bjarne. 
Gert informerede.  Bro rep er godt i gang.  
Der er afsat 250.000 kr. til asfalt af vejen på Langelinje 
 
10: Eventuelt: 
-Hjemmeside, Jørgen sørger for at indkaldelse til generalforsamling sættes ind.   
-Masteskur, punkt tages op til generalforsamlingen. Masteskur, master uden navn, hvad 
gør man. 
 
Referent Åse Dilling-Hansen 
Mødet slut 21.18 
 
NÆSTE BESTYRELSESMØDE ER tirsdag 29/112016 kl. 18.00 


