6-8-2018

Fakse Ladeplads Sejlklub
Bestyrelsesmøde d. 6. august 2018 kl.19.00
Tilstede: Gert, Bjarne, Annette,Jøren Mette, Jan, Åse
Ikke tilstede; Holger med afbud, Kim (fik vist aldrig en besked om møde)
DAGSORDEN:
1. Godk. af referat fra sidste møde.
Referat fra juni 2018 er ikke kommenteret 2. Økonomi, regnskab, bilagskontrol, status.
-Gert meddeler at der er fin økonomi på foreningskontoen pt.
-Der er modtaget erstatning fra det nye forsikringsselskab for den stjålne motor. Kr. 20.000
-Alle både er nu forsikret, det er der tjekket op på.
-2 motorer er serviceret hos Rene Hansen for hhv. 3400 og 2800 kr. og har været i gang
før sommerferien. Nu meddeler Mette på dette møde, at der har været problemer før
sommerferien med denne ene motor, at den ikke kan gå i tomgang. Motoren er i bådhuset
og der tages stilling til torsdag 9/8 om den kan køre eller ej. Mette og Gert tager sig af
sagen.
- Gert meddeler, at der skulle komme kr. 5000 fra Faxe kommune, dog ses det ikke
indgået på vores konto endnu. Gert følger op på sagen.
- Der skal flyttes kr. 5000 til Havnen vedr. havnedagen
- Mette informerer om at Verner Roland har bedt om betaling for speedbådskursus nu.
3 fra ungdomsafd. får speedbådfører bevis, det koster kr. 1000 per person, + kr. 250 til en
censor udefra. Gert og Mette tager sig af dette.
- Der skal fremsendes opdateret kontingentliste, så vi kan få afstemt med Havnen om alle
lejere/ejere, har betalt kontingent. Åse tager fat i Casper/Regnskabsmand
- Gert har fået en forespørgsel om Ynglingen, der er en køber til den og det er accepteret
at sælge den for kr. 3000, køber skal selv sørge for at hente den på bådpladsen.

3. Orientering fra formand og alle udvalg herunder havnens udvalg
Formand / orientering:
Skole båds projektet 60+ starter igen i uge 33 for fuld styrke.
Det blev taget op at der er efterspurgt muligheden for at tage duelighedsbevis for 60+ og
for andre i klubregi.
Der er mulighed for undervisning via nettet? Kunne Jørgen Boots evt. være tovholder på
sådan et kursus, vi må spørge ham. (Gert)
kunne man samle et hold til en samlet eksamensdag???
Hvad er muligheden, kan sydstævnekredsen, Dansk Sejlunion hjælpe med svar og
evt.censorer også?
Er det noget vi skal gå videre med??
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
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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.
- DER VAR ved tilmeldingsfristen kun 8-9 tilmeldte både, Gert følger op på opgaven

Ungdomsudvalg:
v/Mette; Har haft første sejlads med ungdommen efter ferien.
der er tur lørdag den 11/8 til Århus og se sejlads. Der er arrangeret med bus fra Kbh. til
Århus. Antal deltagende vides endnu ikke
Kapsejladsudvalg:
v/Gert; BUGTEN RUNDT lørdag 25/8. mail ud til alle som en husker – Åse sender mail
Første kapsejlads efter ferien er onsdag 8/8
Klubhusudvalg:
Ting der skal ordnes:
-Fliser i selve skuret ved masterne; der planlægges arb.weekend til 22+23/9, skuret skal
tømmes helt inden.
-Terrassen, brædder skal omlægges/tætnes. Hvornår?
-Terrassen, 2 krydsstivere er bestilt hos Johnny – Gert følger op på hvor langt det er nået.
-Trappen ude foran døren, skal have nye fliser (hårdbrændte klinker) Gert har en maskine
til at banke fliser af med og Annette+Mette vil gerne være med til at lægge nye. Hvornår?
-Vinduespartiet ud mod terrassen skal males meget snart. Planlægges.
-Oprydning i det lange skur, smide ting og sager ud som ikke bruges, evt. sælge de
trapper som har været brugt til nedgange til nogle bådpladser.
-Annette har købt nogle flere lysestager..

Information om Havnen v/repr.:
intet nyt
4. Evt.
-Vindmåler – Bjarne vil tage fat i Johnny og Kim for at finde et passende sted for
placeringen af vindmåleren.
- Der er efterspurgt tilmeldingsblanketter til Sejlklubben, Åse sørger for at få fremstillet
nogle og lagt dem i Havnekontoret.
Mødet slut kl.: 21.00
Referent : Åse Dilling-Hansen
NÆSTE BESTYRELSESMØDE: 24. september 2018 kl. 19.00
NÆSTE næste BESTYRELSESMØDE: 5.nov. 2018 kl. 19.00
GENERALFORSAMLING 26. november kl. 19
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