13-01-2020

Fakse Ladeplads Sejlklub
Bestyrelsesmøde d. 13. januar 2020 kl. 19.00
Tilstede: Gert, Bjarne, Jøren, Kim, Mette, Holger, Kirsten, Troels og Åse.
Ikke tilstede;
Dagsorden :
1. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.
2. Godkendelse af referat fra november 2019:
referater ikke tilsendt. Åse sørger for at de snarest sendes ud til bestyrelsen.
3. opgavefordeling i den ny bestyrelsen
Gert lagde opgave fordeling op på bordet og der er nu fordelt arbejdsmæssigt
4. Formanden orienterer, følgende punkter behandles af ny bestyrelse:
a. Års kalender, mødedatoer, begivenhedsdatoer mm.
Bestyrelsesmøder i 2020: 13/1, 10/2, 9/3, 6/4, 11/5, 8/6, 17/8, 5/10, 26/10
Generalforsamling mandag 23/11
Nytårskur 2020: 19/1 kl. 12
Kapsejlads Møde 25/3 kl. 1900
Stander op lørdag 25/4 kl. 16 og spisning kl. 17.30
Stander ned søndag 25/10 kl. 15
Pinsetur 29/5 til 1/6
Havnens Dag 13/6
Bugten Rundt Sejlads 22/8
Arb.weekender 13+14. marts og 12+13. september
Både i med stor kranbil planlægges til 18/4 og 2/5
Gløgg/æbleskiver 13/12

b. Regnskabsarbejde og praksis.
Gert, Kirsten og Åse holder møde tirsdag 21/1 om det videre forløb.
c. Udarbejdelse af ny vedtægtsfolder, hvem gør det ?
Gert har nærlæst vedtægterne. Og der skal tilrettes i henhold til de godkendte ændringer
fra generalforsamlingen.
Troels vil gerne hjælpe med at skrive ændringer og rettelser.
Der skal gøres en udgave klar til velkomstpakken og også hjemmesiden.
Bestyrelsen har allerede noteret at der kan være ændringer, der skal op på
generalforsamlingen i november 2020.
d. Klubarbejdet, arbejdsopgaver arbejds- weekends datoer.
Jøren Langwagen har sagt ja til at administrere hvilke klubmedlemmer, der melder sig til
arbejdsopgaver
Bestyrelsen planlagde 2 arbejdsweekender… 13+14. marts og 12+13. september

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

13-01-2020

Fakse Ladeplads Sejlklub
e. Flsk – hjemmeside nye tiltag f.eks velkomstpakke og andet. Hvem gør det?
Kim + Troels + Gert - aftaler med Jørgen Boots om en mødedato.
f. Lejekontrakt på fiskeres garage. (bilag)
Sejlklubben har fået mulighed for at leje fiskerhuset pr. 1. april 2020 til kr. 6000 om året.
der er strøm, som fremføres til lejemålet. Der er bimåler til strandjægerne.
120 m2 er størrelsen
der er kraft, så der er mulighed for at svejse og reparere ting.
Gert underskriver kontrakten, når han har fået aftalt noget med Karsten Møller, som er
chef for Center for Ejendomme i Faxe Kommune
g. Anvendelse af garageanlæg, ekstra masteopbevaring lange master? ungdomssejlere
grej.
Der er plads til ungdommens både – føljebåde, joller med mere
Lange master og meget andeth. Sejlerskole. Praksis og teori.
Navigation/Duelighedscertifikat: Undervisningsdatoer 6/1, 20/1 og ca. hver 14. dg indtil
eksamen
Måske bliver der 2 sejlhold og derfor skal der være 2 kaptajner med både.
i. Havnens dag 13.06.2020
Orientering fra udvalgene.
Ungdom har møde torsdag 16/1
Havnen: Gert har orienteret om diverse fra møderne.

Evt.
til næste møde skal alle have forslag med til klubarbejde.
Velkommen til Troels der indtræder i stedet for Mette, som ønsker at udtræde af
bestyrelsen.
Slut kl. 20.31
Tak for kage til Gert
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