14-01-2019

Fakse Ladeplads Sejlklub
Bestyrelsesmøde d. 14. januar 2019 kl. 19.00
Tilstede: Gert, Bjarne, Jøren, Mette, Holger, Kim, Åse og Knud Drent vedr.
ungdomspkt.
Ikke tilstede; med afbud: Annette, Bjarne og Jan
DAGSORDEN:
1. Godk. af referat fra sidste møde.
Referat fra bestyrelsesmøde 12.11.2018 samt 26.11.2018 generalforsamling og
konstituerende møder taget til efterretning.
2. Godkendelse af dagsorden
?
3. Kalender for mødedatoer og arrangementer m.m. 2019:
Nytårskur :3/2 kl. 13. 00 medbragt mad til fælles bord – er ikke meddelt ud til medl. Så det
bliver en anden dag! Åse
Bestyrelsesmøder: 11/2+11/3+8/4+13/7 13/5+26/8+16/9+7/10
Generalforsamling: 25/11 mandag
Ungdomsafd. sejladser – hver torsdag - start 2/5
Kapsejladsafd. sejladser - hver onsdag – start 8/5
Havnens Dag – Vild med vand: 25/5 lørdag
Sankt Hans i klubben: 23/6 søndag
Bugten Rundt Sejlads 24/8 lørdag
Stander op: 27/4 kl. ? lørdag
Stander ned: 27/10 kl. 16.30 og spisning kl. 17.30 søndag
Klubhus er udlånt 23/3 til havnens generalforsamling, 28/4, 11/5, 18/5, i pinsen 9-10/6
Sejlklub Hejren Greve, 20/9.
4. Orientering fra formand:
a) økonomi status. Opdateret medlemsliste fra 2018
Åse skal fremsende liste til Gert på medlemmer i 2018, den skal afleveres til DS 25/1
Gert har udskrift fra banken, der er ikke ført et opdateret regnskab.
b) Ungdomssejlere, ønske om nye joller Hobie 405, større sejljolle/følgebåd,
Askelade?
Mette og Knud fremlagde ungdomsafdelingens ønsker om andre typer joller. Troels har
søgt sponsorstøtte til Hobie 405 og der afventes nu endelig besked om der kommer støtte
kr. Det kunne også være godt at ynglingen i gang igen. Det kræver dog en
gennemgribende omgang og tjek af alt. En Askelade kunne godt anvendes som ekstra
følgebåd – Knud går videre med at undersøge om en der ligger på jollepladsen kan købes.
ellers er det muligt at købe en for kr. 12-18.000 med rig og påhængsmotor.
Gert taler med ungdomsskolen om der er joller der vi kan benytte.
Hvis der skal købes materiel til joller og både, det skal der søges til via fonde, da der ikke
er penge i kassen.
Der er stadig behov for en trailer til følgebåden. Mette vil få lavet en liste over det der er
behov for af materiel.
c) Sejlerskolen ! hvordan kommer vi i gang? Hvem vil være tovholder på projektet?
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Hvem vil og kan undervise i teori til duelighedsprøve i vintersæsonen?
-Gert har søgt Sparekassen Sjællands Fond om penge (kr. 15.000 til fok og storsejl ) til
skolebåden. Det bliver behandlet på møde i marts måned 2019.
-Gert skal aftale en dato med Jørgen Boots om det fortsatte projekt i 2019
-Gert vil skrive et forslag til Annoncering i foråret i medier + hjemmeside +
HaslevFaxeBugten
- Der er behov for planlægning om hvem der vil være bådførere på skolebåden for
sæsonen
- Der er behov for at få personer til at være undervisere i teori og praktisk sejlads
- Hvad gør de f.eks. i Præstø sejlklub for deres skolebådssejlads??
d) Klubarbejde ! To Do liste, hvem vil udarbejde en liste til ophængning i klubhus og
på hjemmeside. Hvordan skal den se ud og hvad skal den indeholde?
- til næste bestyrelsesmøde skal der være en liste klar! Kim, Jøren og Åse har meldt sig til
opgaven. Vi holder møde 4/2 hvor der skal lægges en plan.
Arbejdsopgaver er også:
at ordne joller, følgebåde (rense, bundmale tjekke rig og sejl med videre)
Gert har også medbragt en liste med opgaver der skal tages med
5. Fra udvalgene:
Ungdomsudvalg:
v/Mette og Knud:
godt i gang, næste klubdag 3/2, 3/3, 7/4, 28/4 med klargøring – skal i svømmehallen den
2/3 eller 9/3 – Gert booker
Ungdommen starter med at sejle torsdag 2/5
Skolebådsprojekt:
v/Gert. Se under punkt 4.c
Klubhusudvalg:
Liste med vedligehold og arbejdsopgaver.
udlån med mere.
Kapsejlads:
v/Gert:
-Skal Bugten Rundt lørdag d. 24/8 opgraderes, udbredes mht. festlighed, præmier mv?
Gert laver oplæg – spisning, grill meny pris kr. 100 pr. person ( mad fra Brugsen f.eks. ) og
pris kr. 250 for hver deltagende båd ( inkluderer morgenkaffe + brød + præmier ) Der skal
også sendes ud til de omkringliggende klubber.
- Kapsejladserne starter i år onsdag 8/5
Information om Havnen v/repr.:
v/Holger
Generalforsamling 23/2 – for Havnen og Bådepladsen – afholdes i sejlklubbens lokaler
6. Havnens Dag, Vild med vand, 25.05.2019 orientering:
Gert informerede kort om dette. Tages op senere.
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7. Forespørgsel fra Sejlklub Hejren Greve om lån af klubhus til deres pinsetur.
- Det vil de få ja til, Gert giver dem besked. Jøren kender flere derfra og vil sørge for at de
kommer ind i klubhuset med mere
8. Evt.…
Kim kunne godt tænke sig at vi til vores ungdomsafdeling kunne få nogle standard
sponsorater f.eks. Guld for kr. ?? - Sølv for kr. ?? - Bronze for kr. ??, der ville være ”Spot”
på klubbens hjemmeside og opslag i klubhuset. – en ide blev til, vi må arbejde videre med
det. Tages op næste gang til møde.
Mødet slut kl.: 21.00
Referent : Åse Dilling-Hansen

NÆSTE bestyrelsesmøde mandag 11/3 kl. 19.00
(2019 Bestyrelsesmøder: 14/1+11/2+11/3+8/4+13/7+26/8+16/9+7/10+Generalforsamling: 25/11)
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