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Emne: Bestyrelsesmøde  

Dato: 10.03.2020 

Mødested: Klubhuset kl. 19:00 

Deltagere: Jan Leth Svendsen, Michael Christiansen, Inge Hansen, Torben Hansen, Nina 

Fabrin, Jytte Larsen, Hans Erik Ottosen  

Suppleant/
Udvalgs 
deltager 

Suppleanter: Henrik Andersen, Rune Rasmussen 

Gæster: Flemming Larsen 

Afbud:  

Referat 
Beskrivelse Beslutninger 

1.  Godkendelse af referat fra mødet 
den 14. januar 2020.  
Referatet fremlægges til 
underskrift. 

Referatet godkendt 

2.  Valg af referent Michael Valgt som referent 

3.  Ændringer til dagsorden Corona behandles under eventuelt. 
Pkt 8 og 11 behandles samlet. Nyt pkt. 11: 
Standerhejsning 

4.  Næste bestyrelsesmøde Den 14 april kl. 1900- 2200 

5.  Generalforsamling generel 
opsummering 

Tilfredshed med formen og med resultaterne. 

6.  Sponsorarbejde Visionspuljen ansøgt om 25.000kr. til SUP. 
Ansøgning modtaget og den indgår i 
behandling. Svar til april. Ansøgning bro: AP 
Møller og Sjællandske ansøgt. Svar til April. 

7.  Bro 6, status Gruppen arbejder med forskellige konkrete 
løsningsmuligheder. 

8.  SUP, Status, Fremdrift Afventer sponsormidler og instruktørernes 
uddannelse.Kontaktperson: Inge Hansen 

9.  Krabbehold, Status, Fremdrift Opstartsmøde 24 marts. Annonceret i 
lokalaviser. Kontaktperson Jan Leth Svendsen 
og Mette Bjørn. Flere søges. 
Kenneth Hansen inddrages i mødet, hvis muligt. 

10.  Rep. af Ynglinge, status, fremdrift Det går fantastisk.1 båd er færdig til 
bundmaling. I gang med båd 2. 

11.  Standerhejsning. ( nyt pkt) 4. april kl. 10.00 Grundet Corona i år intet 
indendørs arrangement. Der bydes på kaffe og 
kage i det fri. Bestyrelsen mødes kl. 0830. 

12.  Øvrige indsatsområder  • Fastlæggelse af krav til bådførere, supper 
mv. Udarbejdelse af regler samt diplom.  

• Udlevering af diplomer gøres til en fast del af 
standernedhaling.  

• Pinsetur forsøger med Holbæk Marina. 
Kenneth Hansen søges inddraget. Flemming 
Larsen er tovholder. 
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13.  Tilknytning af flere frivillige 

ressourcer 

Vi skal have kredsen gjort større og flere til at 
tage en stafet. John Stenderup er klar til at 
bidrage. Alle skal være obs. på at rekruttere 
kandidater bredt til løsning af klubopgaver.  
Hans-Erik laver en struktureret opfølgning på 
nye medlemmer. 

14.  Kontingenter SUP og Krabber SUP: jf de gældende kontingenter. 
Krabber: Forsøgsordning i 2020: 0-7 år: 200kr. 
pr. år. Fra 8 år er de juniorer jf. gældende 
regler. 

15.  Vinterbadeklub FF365 • Stiftende generalforsamling 15 marts kl 1400 
badning i FRV kl 16.00. Overveje Coronasit. 

• Der er ikke tale om en vinterbadeklub men 
en helårsklub ved navn FF365.dk 

16.  To-do liste v/Jan 

• Fællesdrev 

Inge har oprettet Google Drive. PW distribueres. 
Næste møde kan vi alle deltage i drøftelsen på 
informeret grundlag. 

17.  Klubhus Der indkøbes håndsprit 5 stk. til klubhuset. 

18.  Havnen v/Michael Generalforsamling den 15/3 overvejes aflyst 
p.g.a. Corona. Havnens bestyrelsen beslutter i 
morgen. 

19.  Seniorudvalg v/Hans-Erik God stemning god tilslutning. 

20.  Aktivitetsudvalg v/Henrik Sikkerhedsbriefing den 25 aflyses pga. Corona. 

21.  Informationsudvalg v/Jan Overvej nyt navn til Månedsbrev. I 2019 udkom 
24 ’Månedsbreve’ Forslag ”Har du hørt at” 
Eller ”Aktivitetsnyt” 

22.  Sejlerskolen v/Jan I.a.b. 

23.  Kapsejlads v/Torben Forslag: Redningsvest påbudt. VHF tændt på 
L1. 

24.  Formanden På foranledning af en konkret forespørgsel 
drøftedes om ikke-medlemmer kan deltage i 
klubbens kapsejladser. 
Ved fastsættelse af de nuværende kontingenter 
var udgangspunktet at alle deltagere i 
kapsejladser er medlem af Frederiksværk 
sejlklub. Skulle et medlem undtagelsesvis have 
en gast med, som ikke er medlem er det 
naturligvis i orden, men sker det gentagne 
gange (maks 3 gange pr. år), skal den pgl. være 
medlem af klubben. Hans Erik anfører det 
synspunkt, at alle gaster skal være medlem af 
Frederiksværk sejlklub. Teksten i ”Kapsejlads” 
på hjemmesiden tilrettes i overenstemmelse 
med dette. 

25.  Eventuelt Corona. Jf ovenanførte har bestyrelsen besluttet 
at lukke arrangementet den 25/3 samt ændret 
arrangementet for Standerhejsning. Bestyrelsen 
retter sig efter myndighedernes anbefaling og 
der tages løbende stilling. 

 


