
Frederiksværk 
Sejlklub 

Side 1 af 3 

Emne: Bestyrelsesmøde  

Dato: 03.05.2016 

Mødested: Klubhuset Kl: 19:00 

Deltagere: Torben Mansberg ,Torben Hansen, Søren Christensen, Per Dalsgaard, 
Christian Therp 

Suppleant/
Udvalgs 
deltager 

 Flemming Dalum, Henrik Andersen 

Afbud:  Bent Bagger – Sørensen, Michael Christiansen 

Mødereferat 
Beskrivelse Aktion 

1.  Godkendelse af referat fra mødet den 12. april 
2016:  

godkendt 

2.   Rapportering: 
 

 

   

 Generelt v. Søren  
 1.”Vild med Vand”: Vibeke Dalum har meddelt, 
at hun ønsker at stoppe som koordinator for 
projektet. Der skal i den forbindelse tages stilling 
til projektets fremtidige organisering. ( jeg har ikke 
umiddelbart et forslag til afløser parat). 
 
2.”Havnens dag” 

 
1.Taget til efterretning 
med beklagelse, 
samtidigt udtryktes stor 
tak for det store arbejde 
som Vibeke har lagt i 
projektet. Bestyrelsen 
blev bedt om at komme 
med forslag til en 
afløser for Vibeke. 
2. Drøftedes. Torben H. 
tager over som 
tovholder på selve 
dagen da Vibeke er 
forhindret p.g.a. rund 
fødselsdag.. 
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Rapportering fra udvalg 
 

 

  

Kapsejlads v. Torben H. 
 

!. kapsejlads starter 4. maj, 
bøje er udlagt ved 
campingpladsen. 
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Junior v. Christian 
  

Christian orienterede om arbejdet 
i juniorafdelingen, herunder 
omdeling af foldere om 
juniorarbejdet på skoler, 
samarbejde om at få en 
skoleklasse på vandet, 
samarbejde med spejderne om en 
fælles tur. Nævnte endvidere 
muligheden for indkøb af en mini 
12 m. 
Der var ikke umiddelbart tilslutning 
til dette indkøb.  
 

Senior udvalg: Flemming Dalum  
 

Flemming orienterede om 
rengøring m.v. 

 Sponsor udvalg: Michael 
. 

Intet at bemærke 

Informations udvalg:  
 

SC sørger for ajourføring af 
kalender. 

Aktivitet & fest udvalg ( Henrik Andersen) 
Pinseturen 
Velkomstfolder. 

 
Taget til efterretning, tak til Henrik 

Klubhus v. (Per) Henrik nævnte problemer med  
”klodser” ved dør til terrasse. 
Per taler med Carsten om 
udbedring. 
Christian indhenter tilbud på 
afslibning af gulvet i klubhuset. 
Skal i givet fald finde sted om 
sommeren. 

 
 

 

Hovmesteren v. (Flemming)  
 
 

Zoom 8 stævnet var nok en 
succes, men aftalerne vedr. 
forplejning blev desværre ikke 
overholdt fra 
stævnearrangørernes side. 
 
Bestyrelsen udtalte sin store tak til 
Flemming for arrangementet i 
forbindelse med 
standerhejsningen. 
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Havnen:  

Nyt fra Havnen v. Michael 
 

SC nævnte Jan Hovalt skrivelse til 
Havnen vedr. rampe og 
optageudstyr. 
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6 Næste bestyrelsesmøde 
Tirsdag den 7. juni 2016 kl. 19.  
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Eventuelt:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.0 Økonomi (Charlotte) 

 


