16-4-2018

Fakse Ladeplads Sejlklub
Bestyrelsesmøde d. 16. april 2018 kl.19.13
Tilstede: Gert, Bjarne, Holger, Kim, Jøren, Mette, Jan, Åse
Ikke tilstede;
DAGSORDEN:
1. Godk. af referat fra sidste møde.
Referat fra 26/2-2018 er taget til efterretning

2. Økonomi, regnskab, bilagskontrol, status.
Der er gode penge på kontoen. Kontingent indbetalinger er i gang. Der er betalt termin, for
2 pladser som FLS ejer og for plads 7 til Venga/60+ båden.

3. Orientering fra formand og alle udvalg herunder havnens udvalg
Formand / orientering:
Gert har været til kasserer kursus i kommune, hvordan man søger dvs tilskud.
(ved samme lejlighed spurgte Gert, hvordan man forholder sig ved udlån af klublokaler
med hensyn til slitage, havde
Egne medlemmer= udlån til en fastsat sats
Andre foreninger mv. = leje indtægt – konteres som sådan

Vedr. IF Stævne:
Gert informerer; det har været svært at få dommere pga andet stævne i århus
Det bliver nu fastsat til 14.-15.16. september
Gert og teamet arbejder videre med opgaven.
Havnens Dag 9.6.2018:
Gert informerer: Der er godt i gang i planlægningen, næste møde er 17/4
Miljøkutteren ”ANTON” vil komme og fremvise; www.LevendeHav.dk,
de gør meget for bæredygtigt fiskeri, et ordentligt hav miljø, har en planche visning med.
Musik, Almar sørger for god musik
Naturvejledere, kommer og laver noget vand
Ungdomsskolen kommer også og vil vise lidt af hvad de kan
Sejlklubben, åben båd, ungdomsafd., padleboard stafet, salg af kaffe og kager?
Dykkerne, roklubben, beredsskabsvæsnet, strandjagtsforeningen, fiskeklubberne det blå
blink og spinfluen
Det bliver en spændende dag

Sejlklubbens Venner:
Gert skal have møde med kommunen igen for at få drøftet sagen, så det kan bekræftes
om det er den rigtige måde at gøre på og det videre forløb.
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Kim vil gerne have vi melder ud til FLS medlemmer hvad status er. Gert tager stilling til
hvad der skal meldes ud / skrives….
der er skrevet ud, men måske er det ikke så tydeligt for medlemmerne, hvad der menes.
Ungdomsudvalg:
Mette : de unge har mødtes her i løbet af vinteren, der var 10 børn med i svømmehallen.
Der er Daniel, Mie, Nikolaj og Hasan samt Mette er med i instruktørgruppen.
Nikolaj har forsøgt at få fat i Kondi, Verner Roland, for at få speedbåd kort., Gert tager fat i
ungdomsskolen for at høre om de har et hold.
Jollerne tages frem på søndag, tjekker op på alt materiel til jollerne.. Joller skal poleres.
Der sejles torsdage kl. 17 fra maj
Vores rib båd står hos Kenns Både og skal hentes hjem. Den skal opbevares i
ungdomsskolens bådehus fremover. Gert tager fat i Ungdomsskolen. Vi skal lige tjekke
hvor tung rib båden er for at fragte den frem og tilbage…
Aktivitetsskema for ungdomsafd. er vigtig at have opdateret med de unge og hvor mange
timer der bliver brugt.
Kapsejladsudvalg:
Gert informerer at det ikke vides hvor mange der har lyst at sejle kapsejlads i år.
Der skal nok holdes et kapsejladsmøde, men hvornår????
møde 22. april i forbindelse med standerhejsningen

Klubhusudvalg:
Annette informerer: der er syet 3 nye standere,
Mette ønsker et bræt, hvor man kan binde knop og knuder til at hænge udenfor…. Annette
vil gerne lave et sådan
Gert har accepteret at Flemming Juul fortsætter med at gøre rent i klubhuset i 2018
Vejrstationen: Gert har set på det, men forstår ikke så meget af det, Men dansk sejlunion
har en på tilbud
Bjarne mener vi skal have en vindmåler, som vi alle kan se på vores telefoner,og det skal
være noget trådløst
se en god app: sejl sikkert fra dansk sejlunion er god. Den informerer også hvis der er
skydeøvelser og andet.
fra Multikøb kan vi købe en til kr. 1300, den kan være trådløs op til 100 meter, Kim tager
teten og finder ud af hvad der er et godt køb, vi har også brug for en lille skærm til
fremvisning i klubhuset.
Masteskur: stenlægning i 26.+27. maj
Der skal også bruges mandskab til at flytte master – i ugerne før – vi ser hvor mange
master der er tilbage...
Åse sender mail ud om dette til klubbens medlemmer
Skuret er kun til master fremover – bomme må bådejerne opbevare selv.

Både i:
Lørdag 21. april og 5.maj med Lellinge Kran / Jim
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Der er fuld belægning
Information om Havnen v/repr.:
ved Holger: Flemming Juul er til møde i Marselisborg Havn vedr. persondata forordningen.
Den er vi som klub også omfattet af. Der må kun være en medlemsliste med aktive
medlemmer. Alle gamle medlemmer skal fjernes fra lister.
Pæle er sat, men der har været problemer med at trække pæle op, de knækkede.
Skibet skal komme igen, for der skal slås en pæl mere
Slæbested, det bliver på sigt fjernet, da der skal sandfodres
Holger har talt med en mand fra Jungshoved Kirkehavn, sejlrenden vil blive oprenset til 1,8
mtr.
Så det vil være muligt at sejle ind og besøge dem, når det er klaret.
Tirsdag 17/4 er der besigtigelse på alle de nye broer
Årsgennemgang.
4. Evt.
Åse sender email til alle klubbens medlemmer om at de skal se på hjemmesiden for at se
aktiviteter med mere
Terrassen, bede fjernes og der lægges brædder som bænke.
Hvem skal gøre det?? Og hvornår??
Mødet slut kl.: 21.30
Referent : Åse Dilling-Hansen
NÆSTE MØDE 14. maj. 2018 kl. 19
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