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Referat fra bestyrelsesmøde d. 9.oktober 2017 kl.19.00 
 
Tilstede: Jørgen, Gert, Mette, Holger, Annette,Bjarne, Åse, Jan 
Ikke tilstede; Jacob uden afbud  
 
DAGSORDEN: 
 
 
1: Gennemgang af regnskab for året. 
gennemgået og budget talt for 2017/2018 
 
2: Forsikrings tilbud for klubhus, masteskur og båd-park og skolebåd Vega 
Tilbud fra forsikringsselskabet FIRST, total tilbud for alt 16.651,51/år. Bestyrelsen har 
besluttet at skifte til dette selskab. Der er bedre vilkår hos FIRST. Codan forsikringer er 
næsten samme beløb, men med dårligere vilkår. 
 
3: + 60 projektet og midler bro renovering 
ændringer af bro udgør kr. 16.000 incl. Moms 
 
4: Kommunal affald og tømning. 
Der skiftes til en mindre affaldscontainer. Fra 240 til 70 liter. Vi vil hermed spare på denne 
udgift. 
 
5: Bevilliget kommunal tilskud til ungdomsafd. 
søgt til gummibådsprojekt kr.70.000 – bevilget kr. 22.800.  
 
Bestyrelsen 
1: intet 
Kasserer 
 
1: JB klub økonomi orientering. -do 
+ 60 projektet. 
1: Orientering mv. 
Ungdomsafdeling. 
1: Orientering fra ungdoms møde d. 5/10-17 
Mette orienterede om at Carsten og Hans Henrik ikke ønsker at fortsætte mere i udvalget.  
Bertel Moltved vil meget gerne hjælpe med undervisning i vinter 
 
2: Rib båd og motor 
det vil koste kr. 35.000 for en rib båd med motor med rat styring og de penge har klubben 
ikke til rådighed. Klubben har kr. 22.800 (bevilget fra kommunen ) til indkøb af dette. 
VI udsætter punktet til endelig beslutning til næste møde. Og vi arbejder på at få kr. 13.000 
mere til indkøb af den motor med styrepult som vi har brug for. 
 
Kapsejlads 
1: Gert 
Fin afslutning ikke så mange deltagere – ca. 14.  Præmier blev delt ud og der var en fin 
stemning. Der blev diskuteret om der skulle tages et nyt pointsystem til næste års 
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kapsejladser. Det skulle være for at tilgodese alle sejlere og for at alle deltagere har lyst til 
at kæmpe for en god placering. 
Det tages op til foråret. Der arrangeres også nogle aftener i løbet af vinteren.. 
 
SKOLEBÅDEN: 
alle tilmeldte skal hjælpe med at afrigge og få båden op på pladsen. Morten 
vognmand kan tage båden op og sætte den over på bådpladsen. 
17/10 kl. 10, Jørgen Boots skriver ud til alle og meddeler dette. 
 
 
Klubhus udvalget 
1: Planlægning af kommende aktiviteter. 
28/10 standernedhaling. Kl. 16 og kl. 17 spisning 
Åse finder en menu og hvem, der skal/kan lave maden. Kr. ? pr. person. 
Åse skriver ud til alle medlemmer med en invitation… 
 
Havneudvalget 
1: Holger, Bjarne. Gert. 
Møde d. 26/10  
  
Sejlklubbens venner 
1: Regnskab mv. for år 17 
Åse og Jørgen får lavet ”regnskabet” så det ligger klar til næste møde 
 
Evt. 
Gert orienterede om at Faxe Kommune har tur til Faxe Ladeplads med kommunale 
personer i forbindelse med den nye lokalplan. Gert vil gerne være deltagende fra 
Sejlklubben. 
 
 
 
Referent: Åse Dilling-Hansen 
Mødet slut kl. 21.45. 
 
NÆSTE BESTYRELSESMØDE ER 6/11-2017 kl. 19.00 Jørgen Boots indkalder  
Bestyrelsesmøder for resten af 2017 aftalt til disse datoer:  6/11 

Øvrige datoer: 
28/10 Standerstrygning kl. 16. – middag kl. 17.00 
6/11 Bestyrelsesmøde 
27/11 Generalforsamling 
10/12 Gløgg og Æbleskiver 
 


