Frederiksværk
Sejlklub
Emne:
Bestyrelsesmøde
Dato:
08.12.2015
Mødested: Klubhuset
Deltagere: Bent Bagger – Sørensen, Søren Christensen,Torben Hansen. Per Dalsgaard,
Torben Mansberg,
Suppleant/ Flemming Dalum ,Jesper Scharstein,(Vibeke Dalum orienterer under pkt. 2 om
Udvalgs
”Vild med Vand”)
deltager
Afbud:
Michael Christiansen, Peter Hvidberg

Mødereferat
Beskrivelse
1.
Godkendelse af referat fra mødet den
3.november 2015:
2.
Rapportering:

Aktion
godkendt

Generelt
1. ”Vild med Vand” v/ Vibeke Dalum.
2. Forberedelse af GF den 2. februar 2016.
3. Deadline for stof til næste nyhedsbrev
15.december 2015.
4. Foredragsaften med chefen for Kongeskibet
”Dannebrog” den 13. januar kl. 18.30

.

1.Vibeke orienterede om
fremdriften i projektet. Der er nu
tilslutning fra såvel havn som de
øvrige klubber om deltagelse.
Også Halsnæs kommune er
interesseret. Midler til projektet
kan søges fra 1 marts 2016.
Vibeke afholder en workshop for
seniorer den12/1 2016 om
projektet. Bent efterlyste ideer til
aktivering af vore medlemmer.
Enighed om, at nye medlemmer,
med ledsager inviteres til en
klubaften, hvor der berettes om
klubbens tilbud. Arrangementet
skal være åbent også for gamle
medlemmer.
2.SC skriver til bestyrelse og
udvalg og beder om indput til
beretningen på GF.
3-4SC formulerer indbydelse til
arrangementet den
13/1.Tilmeldingsfrist den 3/1.

.
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Økonomi v/ Bent
Status er ikke væsentlig ændret siden sidste
bestyrelsesmøde. Fortsat behov for at
medlemmerne tilmelder sig PBS.
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Rapportering fra udvalg:
4
Kapsejlads v. Torben
Orienterede om kommende
kapsejladsarrangementer i kredsens regi. Der har
netop været afholdt møde i Jægerspris herom,
datoerne for SRPI bliver 18 – 19 juni 2016.
Junior
I Peter Hvidbergs fravær orienterede SC om, at
Christian Terp forventes at afløse Peter som
formand for juniorafdelingen. Det betyder, at han
skal stille op til valg på GF.
Senior udvalg.
Intet at bemærke
Sponsor udvalg:
Intet at bemærke
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Informations udvalg:
Jesper & Bent orienterer om et forslag til nyt
koncept til kommunikation i klubben.

Drøftedes. Enighed om, at
forslaget om et nyt koncept
omfattende et fælles blad for
havnen udsendt to gange årligt er
værd at gå videre med. Bents
datter Tine står i forvejen for et
blad som forevistes( høj grafisk
kvalitet), hun vil også være villig til
at stå for opsætning, men ikke for
redigering af et ”Havneblad”. Det
aftaltes, at Bent kontakter Vibeke
for at få hendes vurdering af om
det vil kunne blive en del af Vild
med Vand projektet idet
forudsætningen om, at såvel havn
som alle klubberne skal være
med, er opfyldt her. Jesper
orienterede herudover om
fremdriften i arbejdet med
hjemmesiden. – det går langsomt
men sikkert fremad! Han nævnte
en ide om at lave en ”teknik
kasse” på hjemmesiden, hvor der
vil kunne berettes om løsning på
tekniske spørgsmål. Alle synes, at
det er en god ide så der blev givet
”grønt lys” til at gå videre hermed.
Endelig berettede Bent og Jesper
om deres overvejelser om hvilken
slags stof som egner sig til
hjemmesiden og hvilken slags til
nyhedsbrevene. De er kommet
frem til at anbefale, at
hjemmesiden bør indeholde stof
af ”blivende værdi” mens
hjemmesiden skal indeholde
aktuelt stof, uden dog at
grænsedragningen skal være for
rigid. Der var tilslutning til Bent og
Jespers forslag.

Aktivitet & fest udvalg ( Torben M.)
Intet nyt.
Klubhus v. Per
Per orienterede: Der er ryddet op på værkstedet,
opsat en større plade til værktøj (værktøjs
samlingen er blevet betydeligt større). Han har
talt med Carsten om udvendige reparationer,
døre m.v. De udendørs grills er renset af og båret
indendørs. I januar skal køkkenet ombygges.
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Hovmesteren v. Flemming
Nytårskur den 3.januar 2016
Flemming bad om bemyndigelse til indkøb af
champagneglas.
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Havnen:
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Næste bestyrelsesmøde
Tirsdag den 12. januar 2016 kl. 19.
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Eventuelt:
Intet at bemærke.

Bemyndigelsen blev givet.

På mødet skal budget og
regnskab behandles.
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