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Bestyrelsesmøde d. 10. Februar 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 januar 2020: 
Godkendt 
 
3. Referent. 
Kirsten laver referat. 
 
4.  Formanden orienterer, følgende punkter behandles af ny bestyrelse: 
a. Bankmøde 13.02.20. Kirsten og Gert deltager. Alle i bestyrelsen underskriver 
bestyrelses oversigt samt sender billede med dokumentation + fødselsdato. Alle 
dokumenter skal medbringes til bankmøde. Alt dette for at Kasseren kan få adgang til 
klubbens bank konti. 
 
b. Orientering om lej af garage, vedligehold, indretning og rep. Evt. besigtigelse 
Gert orienterede og til næste best.møde kan bygning beses.Tømrer er i gang med el-
arbejde. Leje dkr. 6.000,- pr år. Maling af facaden på udlejers regning. Nøgler ændres til 
brik system. 
 
c. Vedtægter omskrevet, redigeret og er næsten klar til tryk og underskrifter.  
Gert fortalte at der kun manglede få ting, så røg vedtægter i trykken og på hjemmesiden. 
 
d. Orientering fra kurset om foreningsudvikling. 
Gert orienterede fra kurset omkring Foundraising om hvad mulighederne kunne være for 
FLSK. Nyt møde i Vejen den 18. februar – 2020 med udvikling af Foundraising. Gert og 
Marianne deltager. 
 
e. Tekst til medlemmer om det fremtidige klubarbejdes organisering og praksis. 
Arbejdsweekend: 14-15. marts og 12-13. september. Gert udsender mail til klubbens 
medlemmer med info om processen og at det er medlemmets eget ansvar at få afviklet 
klubarbejdet. Jørgen Langwagen administrere arbejdslisten i forhold til arbejdslisten. 
 
5. Orientering fra udvalgene. 
Ungdom: 27. februar – kom sammen dag. Mødes torsdage fra maj måned kl. 17 – 19.30. 
Svømmehal bookes af Gert. Ungdom søger 2 x 15 fk påhængsmotorer til følgebådene. 
 
Huset: Jørgen Langwagen har listen med arbejdsopgaver. 
 
Havnen: Uddybning af Langelinie foretages ikke – der meldes at der ikke er for lavvandet 
på langelinie. 
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Bestyrelsen for havnen håber på overtagelse af fiskerihavnen. Afventer Faxe Kommunes, 
Økonomi udvalgtes beslutning. 
 
Sejlerskole: Mandage i lige uger undervises 8 deltagere af Gert. 
 
 
Evt. 
Næste bestyrelsesmøde: 
 
Mandag den 9. marts kl. 19.00 
Lørdag + Søndag den 14-15. marts Arbejdsweekend 
Onsdag den 25. marts Kapsejladsmøde 
 


