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Bestyrelsesmøde d. 26. august 2019 kl. 19.00 
 
Tilstede: Gert, Bjarne, Holger, Jøren, Annette, Mette og Åse. 
Ikke tilstede; med afbud: Jan og Kim 
 

 
 
DAGSORDEN:  
1. Godk. af referat fra sidste møde. 
Referat fra bestyrelsesmøde 13.05.2019  ikke skrevet og udsendt. Så det blev udsat det 
punkt. 
 
2. Godkendelse af dagsorden 
Ja, godkendt  
 
3. Orientering fra formand:  
 
a) ca. 16.000 kr. i lokaletilskud er tildelt klubben i år. Efter en meget grundig gennemgang 
af en medarbejder hos kommunen, vi blev trukket ud til kontrol.  
 
b) mobilepay konto: ca. 14.000 og foreningskonto ca. 63.000.  
 
c) maler vil gerne levere til en fornuftig pris – så Gert er i forhandling med ham . 
der skal også ny glaslister på vinduerne, og dørene kan kun klare en gang kitning mere, så 
er det nok nye døre. 
Kim har også lovet maling til klubben. Gert taler med ham om det. 
de 2 Arbejdsweekender er fornuftig besat med folk som har meldt sig til.. kl. 9 til ca. 15. 
Gert køber lidt brød og ost. 
Skolebåd 4-5 nye meldt ind. Jørgen sejler mandag og Gert sejler tirsdag. Vinter teori, helst 
12 – men min. 6 personer – også ”gamle” medlemmer kan deltage   
Mange ser vores skilt til Ungdoms sejlads. Vi skal synliggøre vores skolebåd endnu mere. 
Der skal laves skilte til at sætte på siden af båden med : skolebåd, Fakse Ladeplads 
Sejlklub ( Mogens Dilling laver skilte ) 
 
4. Fra udvalgene: 
a) Havnen 
 
Gert:  uddybningsforholdenene har været undersøgt og der afventes en afklaring på hvad 
der skal ske. Svar ca. 5/9-2019 
 
b) Ungdomsudvalg: 
der er 3 som har meldt sig ud her over sommeren. 
Knud kan ikke være med mere,  så nu er der så Mette, Per, Troels og forældre 
”vintertræning” har hidtil været 1 gang om måneden.  
Per og Troels vil gerne fortsætte 
Mette tænker over sin træner gerning. Vi håber   
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c) Husudvalget  
-Bestyrelsen skal rydde op i møderummet. Samtidig som næste best. møde 16/9 kl. 1800  
Gert sørger for sandwich 
 
 
e) Kap: 
Bugten Rundt afholdt 24/8 med 10 både, 2 fra Rødvig, 2 fra Præstø og 6 fra Faxe Lpd. 
Mad arrangementet efterfølgende var en succes. Der var 25 til spisning- alle var meget 
begejstrede for menu og arrangement. 
Altså en succes. Det var en fin sejlads – Gert var tilfreds. 
 
MASTESKUR. 
Det skal tømmes nu 
Holger ser grundigt på opgaven med at fordele masterne i skuret 
der bliver 6-8 nye pladser til master, når der kommer nye ”hylder” 
På havnens bestyrelse er man blevet enig om at der på bådpladsen for ejers egen 
regning 
Der skal skrives ud til alle medlemmer at nu fjernes master. 
Holger laver et oplæg til Åse, hvad der skal skrives ud . 
 
5. Evt.  
 
BÅDOPTAGNING: 
forslag om 12/10 og 26/10 Holger undersøger 
  
Holger har fået anden e-mail adresse og ønsker ikke at den offentliggøres på Sejlklubbens 
hjemmeside…….  
 
Mødet slut kl.: 21.00   
Referent : Åse Dilling-Hansen 
 
 
NÆSTE bestyrelsesmøde mandag 16/9 kl. 18.00 til oprydning og kl. 19.00 til møde 

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


