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Referat 

Referat   BESTYRELSESMØDE 
 

 tirsdag d. 23. august 2016  

 

 

  referat fra  7.juni 2016 godkendt 

  Maritim weekend 2016 – planlægning 

Bemanding pølsevogn mv. er i orden 

Kapsejlads, optimistsejlads - klub/salg af drikkelse mv. 

Diverse 

  Efterårets aktiviteter – planlægning 

Maling af klubhus?-> er Per Munk stadig sjakbejds for 

malerholdet? 

Poul Tom Hansen er sjakbejds for vinduesisætning på jolleskuret 

Bådoptagning – datoer er fastlagt, opslag følger snarest. Til 

melding til Keld 

Standerstrygning + fest arrangeres af festudvalget der blev 

nedsat ved generalforsamlingen i 2016. Fest/generalforsamling 

må ikke give underskud. 

Hjælperspisning d.17/11 kl.18 arrangeres af bestyrelsen, for de 

medlemmer der har ydet en indsats overfor klubben. Tina laver 

opslag 

Gløgg/æbleskiver arrangeres af Peter+ Keld + Søren Nielsen. 

Peter fastsætter dato og Søren og Keld 

Foredrag: Tina kontakter Nordea og Arne om de har mulighed for 

foredrag i vinterhalvåret  

Andre aktiviteter? Sejl sikkert ambassadør projekter? 

  Sponsorater, fonde – nye skal søges, tænk over mulig 

ønskeseddel og potentielle steder at søge. 

Er der klubmedlemmer der har tid til at finde ud af, hvor man 

kan søge om økonomiske tilskud? Meld tilbage til Søren 

Therkelsen, som gerne vil skrive ansøgningerne til bl.a. følgebåd 

til juniorafdelingens joller. 

Tina laver opslag på hjemmesiden vedrørende  dette punkt. 

  Optimistafdeling – KN/MJ 

Status er at alle de stormskadede joller er repareret. 

Kenneth vil kontakte kommunen vedrørende udendørs plads til 

jollerne 

Praktisk sejllads er startet  og fortsætter til oktober . 
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  Sankt Hans stormen, dialog omkring pæle/brev mv. 

Der udarbejdes brev fra klubben som oplæg til det årlige 

dialogmøde med kommunen og de øvrige havnerelaterede 

foreninger 

  Indkommen post fra Tursejlerforeningen  vedrørende 

Duelighedsprøve, der kan tages via PC og lidt praktik diskuteres. 

 Eventuelt. Der kan pt. ikke tages duelighedsbevis i Rudkøbing, 

skal fjernes fra klubbens hjemmeside. 

 

Begrænset antal både deltager i onsdags kapsejlladserne.  

Søren Therkelsen vil evt. arrangere undervisning om 

kapsejlladsregler/banetaktik. 

 

 Referat; Helle Svensson 

 

Næste møde tirsdag d. 6 . september kl.16.30 i klubhuset hvor Maritim weekend skal 

evalueres. 

Næste ordinære bestyrelsesmøde d. 8 november kl.16.30 

 

 

afbud til bestyrelsesmøde  

pr. mail tina.olsen@fk.dk eller tlf. 22995629 

 

 

 

Med venlig hilsen Tina 


