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Bestyrelsesmøde d. 14. maj 2018 kl.19.14 
 
Tilstede: Gert, Bjarne, Annette, Holger, Kim, Jøren, Mette, Åse  
Ikke tilstede; Jan på ferie 
 

DAGSORDEN:  
 
1. Godk. af referat fra sidste møde. 
Referat fra 16/4-2018 er taget til efterretning 
 
2. Økonomi, regnskab, bilagskontrol, status. 
Gert har betalt forskellige bilag 
Der er betalt strøm og det er en stor regning, vi skal lige være obs på at få en specificeret 
opgørelse. 
Kapsejladspenge er begyndt at rulle ind 
Gert mangler en printer, det vil Kim sørge for at han får. 
 
Der er ikke kommet en opdateret liste med hvem der har indbetalt kontingenter, men den 
skulle være på trapperne.  
 
 
3. Orientering fra formand og alle udvalg herunder havnens udvalg 
Formand / orientering: 
Gert har overdraget 60+ projektet til Jørgen Boots, som skal sørge for at sætte hold. 
Venga er søsat, men der er lidt problemer med motoren, som skal ordnes nu.. 
Jørgen er i gang med at sætte hold til sejladserne så der kan komme gang i det 
 
 
Vedr. IF Stævne:  
Gert informerer; det har været svært at få dommere pga andet stævne i århus 
Det bliver nu fastsat til  (13.-)14.-15.16. september 
Gert og teamet arbejder videre med opgaven. 
Der bliver tilmeldingsfrist med betaling den 1/7-2018, der skal være minimum 10 
deltagende både for at projektet bliver til mere. Så vi arbejder videre herfra. 
Gert har haft meget arbejde med det. Og der er meget endnu. 
 
Havnens Dag 9.6.2018:  
Gert informerer: der indkaldes til opsamlingsmøde tirsdag 22. maj kl. 19.00  
HUSK AT TÆNKE PÅ GODE IDEER 
Opslag om medlemskab skal være i klubhuset  
Opslag om hvad der er af aktiviteter i klubben, ungdom, skolebåd, kapsejlads og andet 
Klubben skal sælge sandwich, kager og kaffe/the samt andre drikkevarer 
øvrige aktiviteter: 
ÅBNE Både, håber så mange vil være deltagende på dette. 
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, HUSET har musikfestival alligevel 
Naturvejledere, kommer og laver noget med vand  

http://www.levendehav.dk/


14-5-2018 
Fakse Ladeplads Sejlklub 

 
 

   

 
 

Fakse Ladeplads Sejlklub * Strandvejen 5 * 4654 Fakse Ladeplads * www.flsk.dk 

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 
 
Ungdomsudvalg: 
Mette : De er godt i gang, 9-10 i unge er igang   
Gert har fået en meddelelse fra Sydstævnekredsen om ungdomscamp på Fejø, 
meddelelsen sendes videre til Mette. 
Gert: Ungdomsskolen er behjælpelig med lån af gummibåd og vi sætter selv en motor på ( 
den  til eftersyn hos Rene Hansen), 3 fra ungdomsafd. får speedbådfører bevis hos Kondi, 
Verner Roland, det koster kr. 1000 per person, + kr. 250 til en censor udefra. 
Åse laver liste til afkrydsning til deltagere. 
Åse>Mogens skal lige se på nogle nøgler ( B-nøgler ) og hængelås på motorbåden 
 
Kapsejladsudvalg: 
Gert informerer at kapsejlads er godt i gang.. der er er stadig både som ikke er kommet 
med endnu. Men vi håber der kommer mere gang i sejladsen. 
 
Klubhusudvalg: 
Kim har undersøgt med en vindmåler, det bliver en trådløs med solcelle, og der kommer 
en lille skærm, som sættes op i vinduet. Kan også læses via en App hjemmefra, det er 
gratis. Vejrstation med alle informationer. Prisen er kr. 1298 i BS Camping og Fritid. 
Weather underground Rosenborg  69800, den kan bare det hele. Fin til prisen 
 
Masteskur: stenlægning i 26.+27. maj 
Hvem er med på hjælpeholdet: Gert, Jan, Holger, Åse og Mogens, der må da være flere?! 
For at få fjernet gamle SF sten, sættes et opslag op om gratis afhentning til Havnens dag, 
og til Strandjagtsforeningen og evt. andre. Åse laver opslag 
 
Information om Havnen v/repr.: 
ved Holger og Gert: Slæbested, bibeholdes og med udgravning hvis nødvendigt, så det 
bliver ikke fjernet. Så det er en god nyhed. For det ville også blive en forringelse for de 
små og mindre joller. 
Broerne er tilsæt 17/4 og der udbedres der hvor der er behov. Nogle enkelte brædder. Og 
andre små justeringer.. 
 
4. Evt. 
intet 
 
Mødet slut kl.:   21.30 
Referent : Åse Dilling-Hansen 
NÆSTE MØDE .tirsdag  22. maj. 2018 kl. 19 med opfølgning til Havnedag  
NÆSTE BESTYRELSESMØDE: 4. juni 2018 kl. 19.00 
 


