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Bestyrelsesmøde d. 11. februar 2019 kl. 19.00 
 
Tilstede: Gert, Bjarne, Jøren, Holger, Kim, Annette, Jan, Åse. 
Ikke tilstede; med afbud: Mette 
 

DAGSORDEN:  
1. Godk. af referat fra sidste møde. 
Referat fra bestyrelsesmøde 11.01.2019 taget til efterretning.  
 
2. Godkendelse af dagsorden 
Ja godkendt 
3. Orientering fra formand:  
a) Der ok økonomi, der er oprettet en mobile-pay konto med nr. så vi nu kan betale 
for drikke varer, kapsejlads og meget andet….. direkte på en konto, mobile-pay nr. er 
535547 
b) Der er arbejdet på listen for klubarbejde, Gert har skrevet oplæg og Kim vil skrive det 
over på et xcel ark. Vi kan meddele det ud via mail til alle og bestyrelsen  kan også bede 
om tilbagemelding med hvad man ønsker at udføre af arbejde. 
Vi udbyder de særlige rengøringsdage op til et arrangement eller udlån, for 2-4 timer. 
 
c) Faxe Kommune har indbudt til nyt kultur og fritidspolitik for de kommende 4 år. Det 
afholdes 7. 3.2019 fra 18-21på Rolloteket i Faxe, Gert, Bjarne og, Holger deltager,  
 
Faxe kommune den 14.3.2019 fra 17.30-20.00 afholdes kasserer kursus, Gert deltager på 
rådhuset Frederiksgade, Haslev 
 
4. Fra udvalgene: 
 
a)Ungdomsudvalg: 
v/Mette godt i gang, næste klubdag 3/3, 7/4, 28/4 med klargøring METTE DET SKAL 
ÆNDRES TIL LØRDAG 27/4 !!! da klubhus er udlånt til privat arrangement søndag den 
28/4 
-skal i svømmehallen den  9/3  fra 14-16 – Gert har  booket 
-Ungdommen starter med at sejle torsdag 2/5 
 
 
b) Skolebådsprojekt: 
v/Gert. Har undersøgt hvad der skal til for at vi kan tilbyde undervisning også via nettet og 
priser på bøger. Dansk Sejlunion anbefaler nogle bøger og vi beslutter at købe et sæt. 
Der arbejdes videre med at få projektet for den kommende sejlsæson. Hvem der har 
mulighed for at sejle og undervise. 
Inden næste møde skal der være afklaring på ”bemandingen” 
  
c) Klubhusudvalg: 
-Liste med vedligehold og arbejdsopgaver – skrives sammen og afleveres hos Kim. 
-udlån med mere. Der arbejdes lidt videre med nye og opdaterede priser 
Annette har sat nogle hylder, som skal sættes op i skuret ved maskeskuret. 
.Maskeskur – lys. Det kommer snart op siger Bjarne og Holger…….. 
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,Master skal kun lægge på hylder. Må aldrig hænge i hanebjælkerne….. 
-Der skal ryddes op når masterne er ude. 
-Der skal være mere styr på hvordan masterne kommer til at ligge på hylderne. 
-Et udvalg – Holger laver en liste, så vi i foråret, når bådene bliver sat i får besked om hvor 
lang masten er og der skal så anvises en plads 
 
d) Kapsejlads: 
v/Gert:  
- onsdag 24/4 holdes formøde for kapsejladser i den nye sæson.. indkald via 
medlemsmail. 
 
-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 
Der kan betales via mobile-pay i  den nye sæson 
 
e) Information om Havnen v/repr.: 
v/Holger 
Generalforsamling 23/2 – for Havnen og Bådepladsen – afholdes i sejlklubbens lokaler  
Servicebygningens Toiletter/ bad vil blive istandsat. Der bliver 4 baderum med det hele, 
ikke kønsopdelt mere. Der er vurderet et beløb af kr. 350.000.  der søges midler hos 
kommunen  
Der er en forundersøgelse om uddybning af havnebassinet, da både står på grund ved 
lavvande. Det er måske forurenet slam som skal deponeres. Slam som bliver slynges ind 
fra industrihavnen ?! 
5. Havnens Dag, Vild med vand, 25.05.2019 orientering: 
Gert informerede kort om dette. Tages op senere. 
Gert indkalder i marts måned de involverede klubber… måske 2 møder 
Byen er med på at lave arrangementer samme dag.   
 
6. 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. Kim har lavet udkast til typen af sponsorater. Tages op næste gang til møde.  
 
-Definitionen af medlemsskabstyperne skal lige tages op til revidering. Findes frem til 
næste 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+13/5+26/8+16/9+7/10+Generalforsamling: 25/11) 
 


