9-1-2017

Fakse Ladeplads Sejlklub
Referat fra bestyrelsesmøde d. 9. januar 2017 kl.19.00
Tilstede: Jørgen (JB), Gert, Mette, Åse, Kirsten, Jacob, indbudt Rene Nielsen
Ikke tilstede med afbud: Bjarne, Jan

DAGSORDEN:

1: Bank skifte for sejlklubben og vennerne
Jørgen Boots orienterede:
Sejlkubbens konto i Sparekassen Sjælland/Fyn, afd. Faxe er på plads. Det har været
meget besværligt for Jørgen Boots at få klaret. Den konto til FLSK’s venner ikke på plads
endnu. Det er foreløbig kun Jørgen Boots som står som ansvarlig på denne konto, men
det skal ændres, så der er en mere (Gert Bøyesen eller vores nye kasserer). FLSK’s
venner skal oprettes med et CVR nummer, det sørger JB for

2: Kasserer muligheder.
Vi har spurgt et muligt emne som kunne tænke sig at tage kasserer jobbet. Vedkommende
var her til aften og vi talte sammen om forskellige sager. Vi får besked om et par dage om
det bliver et ja eller nej. Hvis ja, så tager Jørgen Boots et møde med den evt. nye
kasserer, Jørn Engelbrecht og Gert Bøyesen om det yderligere plan for overdragelse af
computer, regnskaber, mapper med mere.

3: Post
Intet særligt, JB har mailet det ud som der har været siden sidste møde

4: Kasserer.
JB orienterer om klubbens økonomi.
JB har taget sig af det økonomiske siden november måned, der har været en del at gøre,
men regninger er betalt.
Der er penge på kontoen pt. så økonomien er fin. Der er fra Faxe Kalk betalt kr. 2900
tilbagebetaling fra gennemsejlingsaftalen. Det er til ungdomsafdelingen, så det er godt at
der er kommet lidt flere penge til alt det, som der er behov for.

5: Ungdomsafdeling.
Mette orienterede:
De er godt i gang med vinter aktiviteter. Der var 9 unge i søndags til årets første
aktivitetsmøde.
Første sejlads på vandet er 2. maj

6: Kapsejlads
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Gert orienterede: Første sejlads på vandet er 3. maj. Skolebåd (Carsten Scheels IF’er)
starter op 2.maj Kapsejladsregelkursus i Nivå 4. februar 2017. Gert har meldt sig til. Kr.
1000 kursusudgift. Sejlklubben betaler
Der bliver holdt et møde med alle der har med kapsejladsudvalget/materialer at gøre
snarest. Carsten indkalder til dette møde.
Der inviteres til kapsejladsaften onsdag den 8/3-2017 for alle interesserede sejlere.
7: Klubhus udvalget
Planlægning af kommende aktiviteter
14/1 Nytårskur kl. 12
6/3 Bestyrelsesmøde
8/3 Kapsejladsmøde for alle interesserede kapsejlere for sæson 2017
2/4 Maritimt loppemarked, alle omkringliggende klubber inviteres med
29/4 Standerhejsning kl. 17 - Standerhejsning middag kl. 18
(22/4 + 29/4 søsætning med stor kran (Holger får det arrangeret – er ikke endeligt
bekræftet))
2/5 Ungdom på vandet for første gang i år
2/5 Skolebåd på vandet for første gang i år
3/5 Kapsejlads på vandet første gang i år
8/5 Bestyrelsesmøde
29/5 Bestyrelsesmøde
10/6 Havnens dag
23/6 Sankthans aften
14/8 Bestyrelsesmøde
9/10 Bestyrelsesmøde
28/10 Standerstrygning kl. 16. – middag kl. 17.00
6/11 Bestyrelsesmøde
27/11 Generalforsamling
10/12 Gløgg og Æbleskiver
8: Havneudvalget
Holger,/ Gert
Gert orienterede lidt omkring Kriegers Flak projektet. Faxe Kalk og Flere er interesseret i
at få servicehavn her. Der er mange ting som spiller ind for at få servicehavn her.
Faxe kommune er jo så heldige, at der i forbindelse med Havneudvidelsens projekt
allerede er lavet en del materiale og Kystdirektoratet har godkendt noget, så det kan gøres
nemt med en mulig godkendelse hurtigere til et videre arbejde.
Men der er mange ting i spil og Kriegers Flak skal godkende hvad havnen kan bruges til
Gert og Flemming deltager i FLID’s møde om havnedage (10/6-2017) mødet afholdes
17/1-2017 i Nyk. Falster

9: FLSK’s Venner
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Rene Nielsen, vedtægter mv.
Rene er kommet med ændringer til vedtægter, som blev gennemgået på mødet. Rene
sender ”arbejdsdokument” ud til bestyrelsens medlemmer
Hvad med Facebook, skal vi have foreningen på Facebook ? Rene arbejder videre med
dette.
Rene Nielsen kommer til at stå som kontaktperson i FLSK’s Venner, Bestyrelsen er
ansvarlig.
Når kontoen i Sparekassen Sjælland/Fyn bliver oprettet vil det blive Annette Rønnov og
Rene Nielsen, som står som ansvarlige. Der kan kun sættes penge ind på kontoen. Ikke
muligt at hæve derfra. Men der kan flyttes til FLSK’s hovedkonto og hæves derfra.
Kontakt info til :
Rene Nielsen, mobil 23 31 21 29, Vitus Beringsvej 1B, 4654 Faxe Ldp. E-mail:
tutak70@hotmail.com

10: Eventuelt
Masteskur: Der er stadig problem med master i masteskuret, som ikke har navn på, men
man kan sige at når alle både er sat i vandet, så kan man se, hvad der er tilbage af master
uden navn, så bliver det flyttet over på bådepladsen.
Hjemmeside: Jørgen Boots opdaterer når han har alle aktivitetsdatoer. Mette sørger for
information til JB om ungdommen. Hvis der skal opdateres noget her.

Referent :Åse Dilling-Hansen
Mødet slut 21.20
NÆSTE BESTYRELSESMØDE ER 6/3-2017 kl. 19.00 Jørgen Boots indkalder
Bestyrelsesmøder i 2017 aftalt til disse datoer: 6/3, 8/5, 29/5, 14/8, 9/10, 6/11
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