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Referat fra Bestyrelsesmøde d. 5. september 2022 19:00 
 
Tilstede:  Troels, Martin, Kirsten, Jøren, Åse 
Afbud:      Gert, Holger, Kim 
 
Referent:  Åse 
 
Dagsorden  
1. Godkendelse af referat samt dagsorden. – godkendt. 
2. Opfølgning på emner fra sidste møde: 
 
A. Mink : Gert har meddelt – skadedyrs bekæmpelse  starter 10. september 2022 og bliver ved 
indtil der ikke er flere mink. Både industrihavnen, fiskerihavnen og lystbådehavnen deles om 
udgifterne.. 
 
B. Duelighed 2022/2023 – Gert har fået tilsagn fra foreløbig 5 der vil deltage.- Så der skal laves et 
skriv for at få de sidste min. 7 deltagere med 
Det skal formidles ud på FB, hjemmesiden og andre? 
 
C. Bådoptagning/isætning :  
Kim har opgaven, men der er ikke kommet dato/plan endnu fro den store kranbil. Der er ønske om 
lørdag 22/10 for den store kran. 
Morten vognmand sørger man selv for at booke. 
 
D. Nøglebrikker    
Bestyrelsen ligger op til at depositum ikke tilbagebetales, penge er gået til nyt adgangssystem da 
det gamle er udgået af produktion. Så pengene går til udskiftning. Det gælder både for klubhuset 
og ”garagen”/maste-bådehuset.  
 
E. Rengøringsskema 
Der er lavet et skema, men der er ikke så mange der har meldt sig til noget… 
Bestyrelsen skal lave et skriv igen, om hvad der skal arbejdes med: ugentlig rengøring af toiletter, 
støvsugning og gulvvask…. 
Ukrudt fjernes rundt om huset og rundt om masteskuret. 
(Pudse vinduer    
pudse glas på terrassen) 
spindelvæv 
med mere 
 
F. Varmepumpe 
Vi har fået tilbud på varmepumpe, den er gennemgået og bliver sendt ud til alle i bestyrelsen.  
Martin skriver til havnen for at høre om det er ok, at der bliver placeret en udedel i passagen. Vi 
har fået ok, hvis den ikke rager længere ud en den vi allerede har. Den er 45 cm ud fra væggen 
har Martin konstateret. 
Troels er blevet bedt om af bestyrelsen, at indkøbe og montere 2motoriserede spjæld til 
ventilationsrør. Det skal påmonteres ude i kip. Pris ca. kr. 1000 per stk.  Der skal også laves noget 
kabling. … 
Total projektet løber nok op i kr. 25.000 
Kirsten tjekker op på om der er økonomi til dette. 
 
3. Arbejdsweekend. : 
17.+ 18. september   i tidsrummet kl. 9-14/15 . der er fælles morgen kaffe uden brød og tag selv en 



05-09-2022 
Fakse Ladeplads Sejlklub 

 
 

   

 
 

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

rugbrødsklemme med til frokost. 
 
Kirsten og Kjeld er her lørdag 
Jøren er her lørdag og søndag 
Troels er her lørdag og søndag 
Åse er her lørdag og ? 
Andre ? 
Til arbejdsweekenden: 
Vi har behov for 1-2 trailer. !!!! hvem kan komme med det? 
Værktøj: hammer, koben – tag forskelligt. 
Oliere øvre terrasse – pensler tjekkes op. Der er olie  
Ukrudt fjernes om huset og masteskur 
Udenfor spindelvæv skal vaskes af. 
rense taget af for mos med mere 
rende mellem tagene samt nedløbsrør 
Fjerne den kasse ved terrassen, hvor der er krydderier. 
Almindelig rengøring i huset.: køkken skabe afvaskes inde og ude. Mødelokale skal opryddes. 
Det gamle billard bord skal fjernes / køres på genbrugspladsen. 
Spæld indkøbes og Troels skal bruge hænder til hjælp til montering oppe på loftet af klubhuset 
 
Oprydning i Garagen / masterummet 
den gamle tømmerflåde skal smides ud – skilles ad og på genbrugspladsen 
gamle metal Lamper i garagen skal smides ud.  
 
 
Kirsten og Kjeld ser på og får tjekket op vi har dette:. 
Der er indkøbt en ”roof cleaner” , men det kræver en højttryks renser 
Stillads…  
 
en drøm: terrassen skal forbedres. Den plan skal der arbejdes videre med over vinteren, så vi har 
en god plan til næste forår.  
 
 
4. Evt. 
Mail til udsendelse:  
skal omhandle arbejdsweekend 
førstehjælpskursus/Troels 
Duelighedskursus: 
mandage opstart primo oktober. Pris kr. 1000 for deltagelse, først til mølle. 
medlemskab rest 2022 kr. 300 og nyt medlemskab kr. 950 for 2023 betales i febr. 
omkostninger til bøger/materialer/ kort kr. ca. 500-600 
omkostninger til teoriprøve og praktisk prøve kr. forventet 500-600 
nøglebrik/adgang 
+++ 
Forslag til generalforsamling skal afleveres 15/10 til bestyrelsen. 
som er mandag 21/11-2022 kl. 19.00 
++++ 
Standerstrygning lørdag 29/10 
 
++++ 
Troels spørger os om vi har en god ide til hvordan vi får flere ungdomstrænere. 
der er unge, der gerne vil sejle. 
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Der er nogle forældre, som gerne vil hjælpe på land og lidt i båden.  
Det skal som et punkt til næste gang. Hvad forventer vi til ungdomssejladsen? 
Troels vil gerne være træner til 2023 
+++++ 
 
Næste møde: mandag 10/10 .2022. 
og sidste best.inden generalforsamling tirsdag 1/11-2022 
 


