19-09-2019

Fakse Ladeplads Sejlklub
Bestyrelsesmøde d. 19. september 2019 kl. 19.00
Tilstede: Gert, Bjarne, Holger, Jøren, Kim, Annette, Mette Jan og Åse.
Ikke tilstede; med afbud:

DAGSORDEN:
1. Godk. af referat fra sidste møde.
Referat fra bestyrelsesmøde 28/8 ikke skrevet og udsendt. Så det blev udsat det punkt.
2. Godkendelse af dagsorden
Ja, godkendt
3. Orientering fra formand:
a) økonomi:
- der er betalt kr. 1850 for fjernelse af gamle sf sten. Bunken skulle fjernes.
- den gamle grønne skraldecontainer skal også fjernes. En dag når der skal en på
genbrugspladsen.
- Gert vil sørge for at få fat i en ”officiel skraldespand” til vinter.
- status økonomisk, ca. kr 47.000 på hovedkontoen og ca. kr. 15.000 på mobilkontoen.
der er stadig udgifter inden regnskabet lukkes.
b) arbejdsweekend.
- status. Det ser fint ud med det som allerede er nået at blive udført i år, vi er nået langt.
-Der er følgende opgaver lige i den nærmeste fremtid: døren skal males, nyt pap skal på
terrassen, baderum skal ryddes for ting ( ungdomsafdelingens materialer)
Ny arb. weekend 28-29. september kl. 9 til ca. 15.
Hvad med rengøring resten af året?? - plan for det ?
c) skolebåd.
Flere nye medlemmer er kommet til.
Vengaen har fået klistermærker på, så man kan se det er Fakse Ladeplads sejlklubs
skolebåd. Sponsoreret og påsat af Mogens Dilling
Nye sejl er kommet på, de blev købt for penge fra Fonden Sparekassen Sjælland.
Båden er altså svær at bakke med. det er ikke nemt for nye brugere. ( eller gamle for den
skyld…)
- Jørgen Boots har spurgt Dansk Sejlunion om support /hjælp til hvordan undervisningen
kan udføres.
Kan vi henvise til anden klub i området? Præstø har de undervisning?
d) afsluttende kapsejlads ved Gert,
5/10 afholdes 3 afsluttende kapsejladser, 3 små korte baner. Start kl. 9 med skippermøde
og derefter første start kl. 10. skipperlabskovs til afslutningsmaden. Der er tilmelding.
e) Plan for generalforsamling. Afslutning af årsregnskab.
- Åse er i gang med at få udlignet medlemmer som er meldt ud og som skal tilbageføres i
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regnskabet / kontingent opkrævningen
- og ellers tages punktet op igen på næste møde…
f) hvordan forholder vi os til opkrævning af ikke udført klubarbejde.
- Gert laver et oplæg, som vi tager med på næste møde
4. Nyt fra udvalgene:
a) Ungdom ved Mette.
- Knud har meldt at han ikke ønsker at fortsætte .
- der er 2 gange tilbage , så er det afrigning
b) Kapsejlads ved Gert:
- slutter 5/10
- til næste sæson skal der måske ses på om der skal sejles efter et andet handicap
system.
c) Huset.
-hvordan skal det udlejes, udlånes. Der var forskellige holdninger, det tages op igen på et
senere tidspunkt.
- Superbrugsen skal afholde vinsmagningen i november
d) Havnen ved Holger
- der er ingen fin økonomi.
- de 25 pladser i Fiskerihavnen burde tilhøre Havnen.
- Der er meget ukrudt rundt om på arealerne i år… selvom der er ryddet lidt. Men
havnefogeden siger at der ikke er tid. Kun 3 timer hver dag..
Havnens små vogne og cykler har ikke været synlige for leje / lån i år…..
5. evt.
der bliver stjålet fra bådene. Det er benzindunke, som der er nemme at tage. Der er rodet
og taget fra flere både… Øv sag.

Mødet slut kl.: 21.00
Referent : Åse Dilling-Hansen

NÆSTE bestyrelsesmøde mandag 28/10 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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