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Bestyrelsesmøde d. 13. maj 2019 kl. 19.00 
 
Tilstede: Gert, Kim, Jøren, Annette, Mette, Åse  
Ikke tilstede; med afbud: Holger og Bjarne, Jan 

 
DAGSORDEN:  
1. Godk. af referat fra sidste møde. Taget til efterretning 
2. Godkendelse af dagsorden. Ja, godkendt  
 
3. Orientering fra formand:  
a) status økonomi: 
-Der er ikke helt overblik, men vi forventer at alle medlemmer på nuværende tidspunkt har 
betalt deres kontingent. 
-Vi har modtaget kr. 5000 fra DS vedr. VMV tilskud 
-Der er indgået kr. 15.000 fra Fonden for Sparekassen Sjælland. Mange tak siger vi. 
-Der er betalt kr. 2300 til SEAS-NVE og så er kr. 3400 fra Faxe Forsyning returneret (som 
var opkrævet for meget i aconto sidste år) 
 
b) opfølgning på klubarbejde 
-Gert har lavet en liste med opgaver 
-Åse får Regnskabs Casper til at sende en liste med medl. Nr. /navn til at lave opfølgning 
på til klubhusarbejdet. 
 
c) skolebåd 
der var annonce i Haslev Faxe Posten, der skal være møde den 14/5, men der har ingen 
respons været endnu på nye sejlere.. 
- der er nogle ”gamle” skolebådssejlere der er i gang med at ordne Vengaen.  
Johnny order Dyna starteren og gashåndtaget 
- Skolebåden skal gerne være klar til Havnens Dag her den 25.maj. Der skal gøres 
reklame for sejlerskolen. Annette laver et stort skilt. 
 
d) Mobile Pay 
-Der er nu endelig pr. 1/5 kommet gang i mobile pay kontoen.vi har fået nr. 535547. 
det koster kr. 0,75 per transaktion, så det bliver til noget i gebyr. 
 
e) Havnens Dag 25/5-2019 
- den 21/5 er der lige den sidste samling af foreningerne, hvis der er mere der skal aftales 
og gøres klar.  
- Stor annonce i Haslev Faxe Posten ugen før. 
- SuperBrugsen, Kenneth har også et stort arrangement ved Brugsen.  De har lovet at 
levere morgenbrød til sejlklubben og de første 50 personer i klubhuset. 
-Rokoko koret kommer og synger til åbningen. 
-René Tuekær kommer og holder åbningstalen 
- Her i klubbens hus, vil der være sømandssange – musikken spiller på terrassen. 
- Der bliver smurt sandwiches for salg, lavet kaffe og kage også for salg og der vil være 
mulighed for at købe lidt drikkevarer. 
 



13-05-2019 
Fakse Ladeplads Sejlklub 

 
 

   

 
 

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

4. Orientering fra Udvalgene: 
a) Ungdom ved Mette:  
- Kommet godt fra start. Der er nr. på alt materiel tilhørende hver enkelt båd. Det letter det 
hele, når der skal rigges joller til. 
- Per og motor røg i vandet. Alt er reddet og motoren kører igen –  
- der er lån en båd fra ungdomsskolen, som følgebåd. 
- ”Kondi” har fået en container ved ungdomsskolens hal, som vi kan flytte gummibåden 
over i. det er godt, så bliver der er ikke stjålet noget fra den mere. 
- Ulf har skaffet røde ”jordbær” til bøjer. 
- Mette har brug for nøgle til slæbestedet ved fiskerne. Mette skal kontakte havnekontoret. 
- Paddleboards skal tjekkes – for de kan bruges til Havnens Dag. 
- Annette laver skilt for ungdommen til Havnens Dag…sammen med Mette  
 
b) kapsejlads ved Gert: 
- Første gang sejledes der ikke, det blæste for meget. Der er også stadig både, som ikke 
har fået mast på … 
- Bøjer er lagt ud, 4 stk.. der er lavet et skilt på hver med ejerskabet. 
- det vil være muligt at betale kaffe/brød samt deltagergebyr på mobile Pay i år. Det vil 
gøre det hele meget nemmere. 
 
c) Fra Havnen ved Holger: 
-Der er ingen ledige pladser i havnen. Alt er lejet ud.  
-midt i maj vil de nye baderum være klar. 
-der er ingen penge til uddybning 
- alle penge er brugt til baderum, som havnen selv har betalt.  
- Havnefoged i år vil være Elo og der er også en assistent, der afløser Elo.  
d) Huset 
-Gert meddeler at der SKAL males vinduer og hus. Der skal mange til opgaven.  
Maling og grundingsolie er nødvendigt.  Gennemgå for dårlige lister i vinduer og døre . 
 
 
5. Evt. 
- Der er klage over en der bådejer der sejler ikke så fint i havnens bassin… det er 
ærgerligt 
 
Mødet slut kl.: 20.00    
Referent : Åse Dilling-Hansen  
 
NÆSTE bestyrelsesmøde – 26/8 kl. 19.00 

(2019 Bestyrelsesmøder: 14/1+11/2+11/3+8/4+13/5+26/8+16/9+7/10+Generalforsamling: 25/11) 
 


