8-4-2019

Fakse Ladeplads Sejlklub
Bestyrelsesmøde d. 8. april 2019 kl. 19.00
Tilstede: Gert, Bjarne, Jøren, Kim, Annette, Knud, Jan og Åse.
Ikke tilstede; med afbud: Holger og Mette

DAGSORDEN:
1. Godk. af referat fra sidste møde.
Referat fra bestyrelsesmøde 11.03.2019 var desværre ikke udsendt, så den blev læst op
på mødet. Referat sendes ud straks efter dette møde.
2. Godkendelse af dagsorden
Ja, godkendt
3. Orientering fra formand:
a) Økonomi status, opfølgning på medlemsindbetalinger og udsendte indbetalingskort.
-Økonomi ok. Masser af kontingent indbetalinger. Åse laver en opfølgning sammen med
vores regnskabsfører på hvem som ikke har betalt.
-Medlemstyper tages til drøftelse igen og skal defineres tydeligt. Og tages op på
generalforsamling.
-Der er tilbagebetalt kr. 3400 fra Faxe Forsyning for vand.
b) Opfølgning på klubarbejde og opgaveskemaer.
Jørgen Boots og søn er i gang med programmering af det skema som skal på
hjemmesiden. Det skal tilpasses så det det kan ses i flere browsere. Og det er ikke lige til
at sætte det op. Men snart skulle det være klar. Vi sætter et skema op i klubhuset og
sender også skemaet ud til alle medlemmerne i en nyhedsmail. Med information om
hvordan vi håber på de vil skrive sig op til de opgaver vi har masser af….
c) Skolebåd, sejlerskole mm
4 tidligere skolebådssejlere har meldt sig i år. Der er klargøring af Vengaen her den 23/4.
Gert håber på at få Johnny til at hjælpe med en starter.
Gert er i dag 11/4 blevet ringet op af Sparekassen Sjælland Fond, som kunne meddele at
vi har fået kr. 15.000 til et stel sejl, som er ansøgt for længe siden. Så det var en glædelig
nyhed.
d) Orientering om mobilepay
Det er meget besværligt at få det etableret. 3 gange har Gert fremsendt dokumentation for
alle bestyrelsesmedlemmerne til banken. Vi håber at det bliver klart til vi skal starte
kapsejlads og andet hvor det vil være en fordel at have Mobile-pay.

4. Fra udvalgene:
a) Havnen
Gert: Havnen er næsten færdige med de 4 nye ikke kønsopdelte baderum.ca. kr. 400.000.
Havnen er nødt til at optage lån, da Faxe Kommune ikke ønsker at stille garanti. Der er
indkaldt til møde i Havnen i denne uge angående dette.
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Der er taget bundprøver og nu ventes resultatet. Der går lidt tid med prøveresultat. Der
håbes ikke at der er forurenet.
Der er endnu ikke blevet uddybet ved Langelinje..hvilket ikke er så hensigtsmæssigt, for
nu skal bådene snart i vandet..
b) Ungdomsudvalg:
Knud Drent deltog i stedet Mette
2/5 Sejlads starter på vandet
9 unge er tilmeldt ifølge Mette
Den nye jolle Yttern har en medfølgende trailer som skal omregistreres. Den kan bruges
hvis der skal køres til stævner, hvilket Troels har en plan om for de unge.
Trailer kan også bruges til Laser og Zoom jollerne. Den nye Yttern vejer ca. 300 kg.
Mette siger at der er behov for nye vogne til Zoom jollerne og der er behov for 4-5
våddragter.
- Der skal indkøbes maling og andet til klargøring og yachtprimer og bundmaling til Yttern
den nye Yttern skal ordnes 23/4 . Gert sørger for indkøb af maling mv.
-Der er et stort ønske om køb af våddragter til de unge. Hos Harald Nyborg kan man få
dragter til ca. kr. 500 og det et besluttet at købe et antal af disse.
-27/4 klubdag med klargøring af joller. I tidsrummet 9-14, inden standerhejsningen.
-Mette, Knud, Troels, Per er primære tovholdere på ungdommen. Der er også arrangeret
med forældre at der er en brovagt og at der bliver en repræsentant som kan vise nye rundt
og fortælle om alle de praktiske ting. Det er vigtigt at inddrage forældrene.
- Den ene ophaler trailer er vist ikke så funktionel. Den skal der ses på.
- Der skal ryddes op og ud, så alt bliver gennemgået, hvad der er af udstyr og hvad der så
mangler…
Gert vil tage en snak med Ungdomsskolen om hvilket udstyr vi kan låne og om vi kan få
plads i bådhuset og om hvad der i det hele taget er plads til af evt. vores ungdomsafd.
Gert informerede om at Ungdomsskolens leder Tim Tvisler, gerne vil låne paddleboards
som vi har
c) Husudvalget
som nævnt ovenfor, så skal der sendes liste ud til klubbens medlemmer med opgaver.
-Åse Laver lister med ønsker om hvordan vi skal gøre rent efter afhold af kapsejlads og
ungdom. Alle rydder op efter sig, tømme kaffemaskine, tømme skraldespand. Rydde
pænt op.
-Åse laver skilte med hvilke reng.midler der skal bruges hvor og så videre.
-Der skal gøres hovedrent i køkken, stort rum, baderum og toiletter inden sæsonen går i
gang.
-Bestyrelsen skal rydde op i møderummet.
-Havnen sørger for, når baderummene er færdige, at der bliver ryddet op i sejlklubbens
materialerum, cykler, gl. metal trapper og stiger med mere fjernes.
Klubhuset udlånes
25/4 torsdag til Super Brugsens Vinsmagning – Tilmelding kan gøres hos Super Brugsen
28/4 søndag hele dagen til Bertel og Naja
5/5 søndag kl. 10 til12 til Gert Bøyesen
7/5 tirsdag kl. 9-16 til Marianne Bøysen
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11/5 lørdag hele dagen til Carsten Scheel
18/5 lørdag hele dagen til Annette Rønnov
10/8 lørdag til Strandjagtsforeningens Pålideligheds sejlads og efterfølgende fest om
aftenen. Jørgen Nielsen formand for Strandjagtforeningen har forespurgt.
6/9 til 8/9 fre/lør/søndag Accent træf for 5-6 både / 20 personer. De låner klubhuset.
Klubmedlem Martin Sørensen, Kastanje My har forespurgt

e) Kap:
Kapsejladserne starter i år onsdag 8/5
Der kan betales via mobile-pay i den nye sæson
Kapsejlads formøde, 24/4-2019 indkaldelse via mail, Gert Bøyesen laver et oplæg og
mailer det til Åse, så det kan rundsendes til alle medlemmer
f) Standerhejsning, hvad er planen?
kl. 16.00 hejses standeren og Gert holder tale, vi mødes i klubhuset bagefter.
kl. 17.30 spisning – Åse prøver at lave en aftale med Super Brugsen om en god meny til
en buffet anretning til en fornuftig pris
Åse sender mail til klubbens medlemmer

5. Evt.
Havnens Dag, Vild med vand, 25.05.2019 orientering:
Hvad kan vi tænke os at tilbyde gæsterne i år?
”Åbne både” skal helst ligge lige ud for klubhuset.
Ungdommen deltager med joller og en lille kølbåd samt paddleboards.
Skal der være sandwich og/eller kage til at sælge af?
Mail til alle klubbens medlemmer om de har lyst til at deltage og hjælpe.
Gert indkalder 16/4 kl. 19.00 de involverede klubber…så mange som muligt må komme.
Byen er med på at lave arrangementer samme dag.
Gert har tirsdag 9/4 kl. 14 møde med Haslev Faxe Posten om et interview om foreningen.
Der vil blive plads til en lille annonce også og der skal fortælles om foreningen og hvad der
foregår her. Både om ungdommen men også om skolebådssejladsen. Vi skal gerne have
mange til at komme og sejle.

Mødet slut kl.: 20.45
Referent : Åse Dilling-Hansen

NÆSTE bestyrelsesmøde mandag 13/5 kl. 19.00
(2019 Bestyrelsesmøder: 14/1+11/2+11/3+8/4+13/5+26/8+16/9+7/10+Generalforsamling: 25/11)
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