Frederiksværk
Sejlklub
Emne:
Bestyrelsesmøde
Dato:
06.10.2015
Mødested: Klubhuset
Deltagere: Bent Bagger – Sørensen, Søren Christensen,Torben Hansen. Per Dalsgaard,
Torben Mansberg,
Suppleant/ Flemming Dalum ,Jesper Scharstein
Udvalgs
deltager
Afbud:
Michael Christiansen , Peter Hvidberg ,

Mødereferat
Beskrivelse
1.
Godkendelse af referat fra mødet den 8.
september 2015:
2.
Rapportering:

Aktion
godkendt

Generelt v. Søren
1.Standernedhaling den 7.nov. kl. 14. Der bydes
på kaffe, kringle og Gl. Dansk
2.Arrangement med Kongeskibets chef den 13
januar kl. 18.30.
3.Vild med vand projektet. Vibeke Dalum vil
komme tilstede og orientere om projektet.
4.Optage udstyr til både.

.

1 Flemming Dalum sørger for
indkøb vi regner med ca. 40
deltagere.
2.Der kræves tilmelding. SC laver
indbydelse. TH modtager
tilmeldinger. Der serveres
sandwich.
3. Vibeke redegjorde for projektet
som vil kræve en frivillig indsats af
klubbens medlemmer.
Bestyrelsen overvejer nærmere.
Der søges arrangeret en klubaften
med det tema: Hvorledes øger vi
interessen for klubben og
tiltrækker nye medlemmer. Vibeke
lodder parallelt hermed
stemningen blandt klubbens
medlemmer for projektet.
4.SC laver udkast som sendes til
godkendelse i bestyrelsen.
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Økonomi v/ Bent
.

Kassebeholdningen er pæn, og vi
klarer os igennem uden at
foretage ekstra opkrævning for
”det 5. kvartal”. Bent redegjorde
for at der var kommet betaling fra
et medlem som ellers ikke har
betalt i 2 år. Herudover fik Bent
bemyndigelse til at slette
medlemmer af medlemslisten som
endnu ikke efter gentagne rykkere
har betalt, samt orientere
havnekontoret herom.

Rapportering fra udvalg:
4
Kapsejlads v. Torben

Junior

I gennemsnit har der i
sæsonen deltaget 11 både.
Lagkagecuppen manglede
totalt vind men var ellers en
succes. Næste sæson går
man over til at anvende DH
mål.
SC redegjorde for samtale med
Peter. Peter har endnu ikke
modtaget ekstra regning fra Søren
i Lynæs på det lange ”ben” til
følgebådens motor. Anskaffelse af
to VHF radioer kan afvente
foråret.
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Senior udvalg.

Sponsor udvalg:
Informations udvalg: .Møde den 7.oktober om
DSS/ hjemmesiden

Flemming oplyste at udvalget
kommer i gang. 1. spisning bliver
den første tirsdag i november.
Julefrokost anden tirsdag i
december.
Nytårskur 3.janur kl. 13. Der
serveres champagne og buffet.
Intet at bemærke
Stemning i bestyrelsen for at der
skal udkomme endnu et nr. af
DSS

Aktivitet & fest udvalg ( Torben M.)
Klubhus v. Per
Behov for en oprydning i værksted
tirsdags seniorholdet går i gang
hermed. Ellers er der behov for at
gå i gang med klubhuset
udvendigt.
Hovmesteren v. Flemming
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Havnen:
Nyt fra Havnen
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Næste bestyrelsesmøde
Tirsdag den 3. november 2015 kl. 19.
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Eventuelt:
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