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Fakse Ladeplads Sejlklub

Bestyrelsesmøde d. 1.februar 2022 19:00

Tilstede:  Gert, Holger, Troels, Martin, Kirsten

Afbud:      Åse, Kim og Jøren

Referent:  Holger

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra 18 januar 2022 og dagsorden: Godkendt

2. Jubilæumsfest: Gert undersøger muligheder for forplejning, Martin fremkommer med
forslag til en jubilæumsdyst / konkurrencer for familier, børn, ungdom osv.

3. Formanden orienterer:
Har modtaget sponsorat fra lhoist Faxe Kalk på 31.800kr hvor hovedparten anvendes til
ungdom. Vi mangler en påhængsmotor til følgebåden, som skal være er stabil og stor nok
til at komme hurtigt rundt til jollerne og være fremme i tilfælde af hjælp, den nuværende er
for lille.

a. Gert havde deltaget i de lokale foreningers årsmøde: Information om deres og egne
aktiviteter i årets løb.

b. Havnens dag er den 11. juni 2022 fra klokken 10 til 16: Vi skal være aktive i invitation
af de lokale foreninger: kajakklubben, dykkerne, roklubben, lystfiskerne. Om muligt skal vi
have udstyrsforhandler med på banen. Vi kan jo arrangere en udskænkningsvogn og selv
stå for ølsalget, spørge pandekagevognen om de skulle være interesseret, en lokal is
forhandler vil sikkert også stille op.

c. Tilbud om store telte fra Borger og håndværkerforeningen: Har disse tilovers i
forbindelse med indkøb af anden type. Vi siger ja tak til et stort telt, som sikkert vil kunne
anvendes ved større stævner. Vi har god plads til opbevaring.

d. Hvem vil deltage i præsentationsmødet af den nye havn torsdag den 3. februar
2022.: Den tilstedeværende bestyrelse deltog.

f. Sponsereringsmuligheder: Sponsorpakker, lovlighed blev drøftet. Der skal udarbejdes
et oplæg.

4. Økonomi. V. Kirsten.
Indtægten for opbevaring af master er opgjort. Kontingent udsendes når deltagelsen i
klubarbejdet opgjort.
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5. Fra udvalgene:

a. Huset: Intet at bemærke.

b. Sejlerskolen: pt.13 betalende deltagere.

c, Ungdom: Anmodning fra forælder om refundering af kontingent da barnet ikke kunne
deltage fordi træningsdagen blev flyttet, vi siger ok til refusionen. De kommende.
sejladser fastlægges tirsdage.

d. Søsætning: Fastlagt til lørdag den 9. april og lørdag den 30. april.

e. Kap og tur sejlads: Se FLSK sejlerkalender for 2022

Næste møde: tirsdag 01.03.2022.
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