
Bestyrelsesmøde 04.04.22 kl.19.00

Referat     Fraværende: Jøren

Godkendelse af referat fra den 1.marts og dagsorden.

På dagsorden fremover skal der tilføjes opfølgning fra sidste møde.

1. Jubilæum, status program, musik, mad.

Madsynergi kan ikke garantere prisen pr kuvert ved buffet anretning. Hannes Herligheder

forespørges af Gert for en pris pr kuvert til Jubilæum. Musikken er på plads til dkr 10.000, starter

kl. 21.00 på dagen. Orkester med 3 personer. OK til at havnebestyrelsen + påhæng kan deltage,

skal dog betale samme pris dkr 250,- pr person. Reminder udsendes af Åse i denne uge.

Aktiviteter fra ca. kl 15.00 og frem til kl. 17.00 skal arrangeres, tovholder Kirsten. Gert prøver at

koble en Susanne på opgaven også. Der er d.d indbetalt af 2 personer. Frist senest den 21. april.

2. Formanden orienterer:

a. Havnenes dag, der er afholdt første møde for aktører ved havnenes dag. Alle fremmødte ville

bidrage med nogenlunde samme program som de har brugt før. Nicolai fra Proviant havde meldt sin

deltagelse, men kom ikke, jeg forventer dog at han deltager med noget. Proviant åbner næsten

samtidig med havnenes dag og den nye legeplads indvielse, så vi kan nok have noget at have mine

forventninger i. Det er besluttet at holde et opstartsmøde den 06.06. kl.19.00, hvor alle løse ender

koordineres. Vi skal have søgt komm. om tilskud til annoncering og musik. Håber vi kan få

Gefionkoret til at åbne dagen.

Der er stor interesse fra omkring liggende klubber. Provianten og legepladsen burde åbne pr den

1. juni så de også kan være aktive på dagen. Den 6. juni afholdes der status møde i

planlægningsudvalget. Annonce er ved at blive arrangeret i diverse blade og aviser.

Sejlklubben sørger for salg af hjemme bagte kager og kaffe/the/Øl/vand fra klubhuset.

Gert søger alkoholbevilling. Der kommer en gut og spiller musik på terrassen fra kl 10.00

b. Vi, sejlklubben, har fået tildelt ungdomslederprisen fra Faxe kommune. Troels og jeg var i

kulturnariet og modtog prisen og æren. Med prisen fulgte 5000 kr.

Pengene er udbetalt kontant i kuvert.  Kasseren efterspørger bilag. Formanden gjorde reklame for

klubben og at ungdom vil i år få rabat på kontingentet på grund af sponsorat fra Lhoist (Faxe

Kalk).

c. Der blev afholdt et møde med næsten hele byrådet torsdag 31.03 . De blev præsenteret for det

endelige skitseprojekt, alle fremmødte var begejstrede og ønskede et bredt politisk samarbejde om

projektet.

Taget til efterretning og projektet følges med spænding.

d. Standerhejsning 30.03 tid og omfang?

Opstart kl. 16.00 med servering fra klubhuset af chips og drikkelse. Kirsten køber flagstang og

beslag, som skal monteres på terrassen i udhænget.



3. Økonomi, ved Kirsten.

Der er udsendt opkrævning på kontingent undtagen til ungdommen, dette vil der blive fulgt op på

snarest. Der er 14 som skal rykkes for betaling og 22 har betalt for FA.

Børneattester sørger Gert for at få indhentet hos implicerede undervisere.

4. Fra udvalgene :

a. Ungdom.. Troels har besigtiget alt grejet og der vil blive indkøbt lidt småting til jollerne. Status på

hvem som mangler at få tilsendt kontingent opkrævning og de er blevet afsendt. Der skal

udformes en mødeliste til Troels, så afkrydsning kan foretages. Kæde og sammenføjning indkøbt

og lagt i klubhuset.

b. Sejlerskolen. Censor til årets prøve er bestilt og dato er den 25. april. Deltagerne betaler selv for

censoren. Tror at der er 6-7 som går til prøve ud af 13 betalende. På skolebåden er roret blevet

etableret og vil snart blive monteret. Gert indkalder personer til søsætning.

c. Klubhuset. Udlejes nu til flere private formål. Rengøringen af Klubhuset skal sættes i system i

forhold til nævnte udlejninger. Der er planlagt arbejdsweekend den 7-8. maj for rengøring af

Klubhuset ude som inde. Garagen skal fejes og ryddes op. Tanker omkring en stumpebank i

garagen. Indkøb til ny terrasse bænke – opgave til arbejdsweekend til september. Tagrender –

Holger følger op på denne sag. Jøren og Troels har lovet at være tovholder på arbejdsweekend i

maj.

d. Tur og KAP. Pinsetur – til Stege – Johnny og Morten planlægger indhold og Åse har booket

klubhuset i havnen. Husk at der skal tilmeldes til Morten. KAP kalender er på hjemmesiden og på

kalender i Klubhuset – alt er opdateret. Første møde er onsdag den 27. april. Tema aften i marts

måned var der stor tilslutning på emnet kapsejlads regler.  Havne har meldt endeligt ud at

gæstesejlere til arrangementer til Tur- og Kap- sejladser, skal betale 100,- pr båd for overnatning.

Sejlklubben ser velvilligt på at gæstebåde godtgøres for udgiften.

e. Havnen. Intet nyt fra bestyrelsen. Havneudviddelses udvalget er gået i gang med at samle penge

sammen. Flot projekt og der meldes at hele Faxe Kommunes repræsentanter har meldt klart flag

på at denne havne udviddelse er et fælles projekt.

5. Evt.

Johnny Vartov Hansen er afgået ved døden og konen har forespurgt om en fra Sejlklubben vil hjælpe

med at sprede asken i Faxe Bugt. Flere har meldt sig og vedkommende tager selv kontakt til enken.

Røde Kors har Fed Lejr i uge 30 – 2022. Klubben har tilbudt vores assistance til aktiviteter i

forlængelse af klubbens virke.

Ny nøgle til slæbestedet til Ungdom søges af Troels. Regningen til kasseren.

Troels tager kontakt til Kasper Luffe ved Kajakklubben for en samlet udformning af nyt slæbested til

den nye ejer.

Åse spurgte på Kajak klubbens vegne på en engangs-event med yoga i klubhuset. OK fra bestyrelsen

og Åse går retur med en dato til Kajak klubben.

Kirsten


