
11-03-2019 
Fakse Ladeplads Sejlklub 

 
 

   

 
 

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

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

DAGSORDEN:  
1. Godk. af referat fra sidste møde. 
Referat fra bestyrelsesmøde 11.02.2019 taget til efterretning.  
 
2. Godkendelse af dagsorden 
Ja godkendt – et punkt mere ang. masteskuret – Holger har indlæg 
3. Orientering fra formand:  
a) Økonomi er for så vidt ok. Der er begyndt at komme indbetalinger for 
kontingentopkrævninger som er sendt ud, der er enkelte tilbagemeldinger til Gert. Det skal 
Åse lige følge op på sammen med vores regnskabsfører. 
 
b) Der er indkøbt en jolle – en lille type askelade –YTTERN  til kr. 11.000 med motor og 
bådvogn. Der er nemlig kommet fondspenge fra Sparekassen Sjælland kr. 20.000 – 
Mange tak for dette. 
 
c) Kim har udfærdiget et skema per måned med alle arb.opgaver nævnt og det skal 
lægges på hjemmesiden, Jørgen Boots skal vi gerne have til at opdatere, så alle kan se 
hvornår de skal arbejde.. Måske skal det være medlemsnr. der skal registreres med. Og 
der skal være en liste også i klubhuset. – Kim, Gert og Jørgen mødes her i uge 11 for at 
finde ud af hvad der kan lade sig gøre.. 
oplægget fra sidste møde var: 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.  
 
d) Skolebåd. Der skal planlægges et møde med de sejlere der ønsker at sejle skolebåd – 
Gert og Jørgen Boots har gang i planlægningen. Åse skal sende en liste med tidligere 
skolebådssejlere til JB. 
e) Kapsejlads formøde, 24.04.2019 indkaldelse via mail, Gert Bøyesen laver et oplæg og 
mailer det til Åse, så det kan rundsendes til alle medlemmer. 
 
f) opfølgning på mobilepay, der er bestilt et mobile pay nr. og alle bestyrelsesmedlemmer 
skal skrives op på en liste og når det er sendt til banken så får vi nr.  
der går lige lidt tid endnu. 
 
g) Invitation: Tærø Rundt 1. juni 2019 – fint arrangement, så meld jer til…. Det er Bogø 
Sejlklub der afholder dette. 
 
h) Holger har udfærdiget et skema, som skal udfyldes af alle bådejere, der ønsker at have 
mast i masteskuret. Skema bliver hængt op i klubhuset og også rundsendt på mail til 
medlemmer. Holger sender til Åse . 
Masteskuret bliver opgraderet, så der kommer flere hyldeknægte på nordsiden og der er 
sandsynligvis også mulighed for at sætte en ekstra holder i midten af  masteskuret. 
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4. Fra udvalgene: 
 
a)Ungdomsudvalg: 
9/3 ungdommen var i svømmehallen og lave kæntringsprøve 
7/4 klubdag 
27/4 klubdag med klargøring af joller. 
2/5 Sejlads starter på vandet 
9 unge er tilmeldt 
Åse og Mette skal lige afstemme hvem der er tilmeldt, så vi kan tjekke om der er sendt 
kontingentopkrævning til de rigtige… 
Mette siger at der er behov for nye vogne til Zoom jollerne og der er behov for 4-5 
våddragter. 
 
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. 
 
 
b) Husudvalget  
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…….  
 
c) Havnen 
Gert: Havnen er i gang med at forny baderum ikke kønsopdelt. – 4 baderum m/toilet og 
brus.   det bliver fint.ca. kr. 400.000 
Der bliver taget bundprøver og så bliver der uddybet ved Langelinje. Der går lidt tid med 
prøveresultat. Der håbes ikke at der er forurenet. Ellers er det mere omstændigt. 
 
Der har lige været generalforsamling i havnen og bådepladsen 
Bjarne Bøgard genvalgt som bestyrelsesmedlem som andelshaver 
 
 
d) Kap: 
er taget tidligere indkalder til møde 24.4.2019 – se ovenfor:.- Kapsejladserne starter i år 
onsdag 8/5 
Der kan betales via mobile-pay i  den nye sæson 
 
5. Evt  
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.   
Det bliver i april der bliver møder… 
 
 
-Definitionen af medlemsskabstyperne skal lige tages op til revidering. Findes frem til 
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næste møde. 
 
Mødet slut kl.: 21.22    
Referent : Åse Dilling-Hansen 
 
 
NÆSTE bestyrelsesmøde mandag 8/4 kl. 19.00 
(2019 Bestyrelsesmøder: 14/1+11/2+11/3+8/4+13/5+26/8+16/9+7/10+Generalforsamling: 25/11) 
 


