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Emne: Bestyrelsesmøde  

Dato: 09.10.2017 

Mødested: Klubhuset kl. 1900 

Deltagere: Michael Christiansen, Bent Bagger – Sørensen, Søren Christensen, Torben 

Hansen, Jan Leth Svendsen, Christian Therp  

Suppleant/

Udvalgs 

deltager 

Henrik Andersen 

Afbud: Jytte Larsen, Hans Erik Ottosen 

Referat (beslutninger er markeret med gult 

Beskrivelse Aktion 

1. Godkendelse af referat fra mødet den 4. september 2017 

Referatet fra mødet den 4. september 2017 blev godkendt og underskrevet 

2. Rapportering V/ Søren 

Benyttelse af klubhuset til betalte kurser 

En tidligere bestyrelsesbeslutning der forbød brug af klubhusets lokaler til afholdelse af kurser 

mod betaling blev ændret. Det blev besluttet at formanden kan tillade sådanne kurser, hvis det 

er relevante emner og tidspunkterne ikke griber forstyrrende ind i de normale klubaktiviteter 

75 års jubilæum 

SC har haft møde med Claus Bagger-Sørensen (CBS) vedrørende muligheden for at skrive en 

bog i lighed med den, der blev udgivet ved 50-års jubilæet. CBS påtager sig at arbejde videre 

med dette projekt, der i første omgang indebærer, at bogen fra 50 års jubilæet digitaliseres og  

at tidligere formænd interviewes. Henrik har talt med seniorgruppen om projektet. SC og CBS 

kommer med et konkret forslag når disse indledende tiltag er afsluttet  

Efter aftale mellem SC og HA står sidstnævnte for opgaven med at arrangere receptionen og 

middagen i forbindelse med jubilæet. 

Bestyrelsen stillede sig positivt til et forslag om at arrangere en sommer kapsejlads med 

naboklubberne til markering af jubilæet. 

Evalueringsmøde 

SC og MSC deltog i et evalueringsmøde, der af havnen var arrangeret til afholdelse den 6/9. 

Der var tilfredshed med mødet hvad angår mangfoldighed og antallet af gæster.  

Loppemarkedet gik fint og arrangementerne for børnene med bl.a. hoppeborg og 

krabbekonkurrence var også vellykkede. Derimod var aftenarrangementerne ikke så stor en 

succes. Musikken for høj og ikke af en type, der var velegnet til et sådant arrangement.  
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3. Økonomi V/ Bent i Jyttes fravær. 

En egentlig økonomioversigt, som den, der normalt fordeles ved bestyrelsesmøderne må 

afvente, at JL kommer ajour med bogføringen. Hvad økonomien ellers angår, har vi en hel del 

råderum med et bankindestående pr. dags dato på kr. 234.934,78 på foreningskontoen og kr. 

40.000,00 på opsparingskontoen. Erfaringerne fra sidste år viser, at vi må regne med udgifter 

på ca. kr. 100.000 i tidsrummet indtil vi igen får penge i kassen fra kontingentindtægter. 

Der er fra Henrik Skafte et ønske om anskaffelse af et nyt storsejl til skolebåden. Samtidig 

peger han på, at det inden så længe også vil være aktuelt med en ny krydsfok og en ny genua. 

BBS foreslog, at hvis vi alligevel indenfor kort tid skal bruge alle tre sejl, og specielt hvis vi 

kan få en god rabat, hvis vi bestiller alle sejl på en gang, kunne det være hensigtsmæssigt at 

gøre dette. I lyset af at sejlerskolen har givet os en god tilførsel af nye medlemmer, er det også 

en god investering at gøre det så attraktivt som muligt at være med som kursusdeltager. 

En beslutning afventer, at sejlerskolen tager stilling til dette forslag og forlægger et tilbud 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

Medlemsadministration v/ Bent 

Forenkling af klubbens medlemskategorier.  
Dette forslag blev igen diskuteret. Det er vigtigt at det så vidt muligt undgås, at omlægningen 

fører til et indtægtstab fra kontingenterne. Forskellige muligheder for at undgå dette blev 

drøftet og det blev pålagt BBS at komme med et bud på, hvordan det ændrede 

kontingentsystem bedst kan formuleres på hjemmesiden og i vedtægterne. Forslaget forelægges 

på næste bestyrelsesmøde, men sendes forinden ud til høring hos bestyrelsen. 

[Et forslag fra JLS om at man, ved i adressekartoteket at anføre to mail adresser i feltet for e-

mail, kan opnå, at månedsbrevene sendes til to mailadresser, er afprøvet. Det fungerer, men 

forudsætter at begge fornavne anføres i feltet for fornavn, således at der i skrivelserne kommer 

til at stå f.eks. »Kære Inge og Peter«] 

Reduceret kontingent ved indmeldelse sent på året 

Ved bestyrelsesmødet den 4. september 2017 blev det vedtaget, at der for medlemmer, der 

indmelder sig efter 1. juli kun skulle opkræves halvt kontingent, hvilket da også er fulgt for de 

sidste to indmeldelser. Der er nu truffet en ny beslutning, hvor formuleringen er ændret til: 

Bestyrelsen er bemyndiget til at nedsætte kontingentet til 50 % ved indmeldelse efter 

sommerferien.  

Månedsbrev 

Meddelelserne i månedsbrevet er i det sidste par måneder af forskellige årsager kommet 

”klatvis”, hvilket har medført, at vi på en måned flere gange har haft flere månedsbreve. 

Spørgsmålet er derfor om betegnelsen ”Månedsbrev” bør ændres. Nogen forslag?   

5. Rapportering fra udvalg: 

 Kapsejlads v. Torben 

Kapsejladsbøjer  - Torben kommer med et forslag – aktuelt ved næste sejlersæsson. 
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 Juniorudvalget v/ Christian 

Klubmesterskab med god deltagelse og godt vejr.  

Sejlede sidste gang torsdag.  

3-4 joller skal køres på genbrugspladsen. Forsikringer skal opsiges.  

Har fået tilbud på 3 træningsjoller til i alt kr. 26.800 + moms. Prisen er exkl. sejl og rig (har sejl 

og rig til i alt 10 joller). De skal være klar til 1. marts. Bestyrelsen godkendte indkøbet, men det 

blev samtidigt vedtaget, at man skal forsøge at finde sponsorer til denne anskaffelse. MSC 

koordinerer indsatsen for at finde nogle sådanne. SC finder liste over tidligere sponsorer, og det 

informationsmateriale, der den gang blev brugt.  

 Senior udvalg. 

Intet nyt 

 Sponsor udvalget: 

Intet udover opgaven for juniorerne. 

 Informations udvalget:  

Hjemmesiden kører nu upåklageligt. 

 Aktivitetsudvalg v/Henrik 

VHF holdet ok med tilstrækkeligt antal deltagere, men dato ændret. 

Der er et forslag om at arrangere et ”stumpemarked” i begyndelse af året. Bestyrelsen er positiv 

overfor dette og anbefaler, at en af de, der har foreslået dette, tager ansvaret for at arrangere 

det. 

 Klubhus : 

Der er behov for at der oprettes et oprydningshold, ikke mindst i værkstedet. Dette arbejde skal 

være afsluttet inden standerhejsningen, men det blev ikke besluttet, hvem der skal være 

koordinator. 

 Sejlerskolen:  

Se ovenfor vedr. anskaffelse af nyt storsejl til skolebåden 

6 Havnen/ MSC: 

Toms stilling er nu slået op.  

Der arbejdes på at lave en 7 års plan for havnen. Denne vil komme til at medføre justering af 

lokalplanen for området. Kommunen stiller sig meget positivt overfor dette. Håbet er at 7 års 

planen  kan præsenteres til generalforsamlingen. På et relevant tidspunkt vil klubberne blive 

inddraget i udarbejdelse af planen. 

7 Næste bestyrelsesmøde. 

20. november kl. 19 i klubhuset.  

8 

 

Eventuelt: 

Intet under eventuelt 

 

  



Frederiksværk 

Sejlklub 

 

Side 4 af 5 

 

Bilag:  

 1.Gældende kontingenter i Frederiksværk sejlklub: 

  

Familiemedlemsskab  kr. 1.050,- 

Famiemedlemsskab (med aktive børn i juniorafd.) kr. 1.550,- 

Aktiv med båd kr. 800,- 

Aktiv uden båd kr. 500,- 

Passiv kr. 200,- 

Junior kr. 500,- 

samt jolleleje kr. 500,00 pr. år (jolleleje gælder ikke for 1. års juniorer). 
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