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Emne: Bestyrelsesmøde  

Dato: 15.06.2020 

Mødested: Klubhuset kl. 19:00 til kl. 21:05 

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 

 

Afbud: Gæster: Flemming Larsen 

Referat 
Beskrivelse Beslutninger 

1.  Godkendelse af referat fra mødet 
den 14. maj 2020 og 09. juni 2020 
Referaterne fremlægges til 
underskrift. 

Godkendt 

2.  Valg af referent Henrik 

3.  Ændringer til dagsorden Nyt pkt. Økonomi  indsættes som pkt. 10a 

4.  Næste bestyrelsesmøde 6 jul kl. 1900 og 10 aug kl. 1900 

5.  Bro 6, status Projektet detailprojektering begyndes, endelig 
beslutning afventer fortsat. 
Alle sejlkliubmedlemmer som har ytret 
konstruktiv kritik af skitseprojktet, er nu blevet 
hørt, og vi har fundet en løsning som alle hørte 
sejlklubmedlemmer har kunnet acceptere. 
På onsdag forventer jeg at kunne møde Kim 
Havnefoged, for videre praktisk planlægning. 
Er der evt. nogen som kunne have lyst at agere 
"arme og ben" under Havnens ledelse af 
broarbejdet?? 
 

6.  SUP, opbevaring, sponsering, 

opstart. 

Fikse opbevaring i masteskur, 

Stillingtagen til anskaffelse af ’2. 

bølge’ (bilag) 

Enighed om at anskaffe 3 junior boards,  3 
rainbow 10.6 boards samt  6 voksen veste og 6 
junior dragter, størrelse aftales mellem Nina og 
Henrik. 
Workshop 20 jun.  8 potentielle instruktører 
samt medlemmer af bestyrelsen deltager. 
Booking system. Jan arbejder med det. 
Masteskur arbejdet starter tirsdag 16 jun. 
Kort drøftelse af målgruppe for SUP kurser. 
Mange talte for en generel åbning og delvis 
refusion ved indmeldelse. 

7.  Dialogmøde med Kapsejlads Afholdes mandag 22 jun kl. 1900 i klubhuset. 
Jan indkalder. 

8.  Kontingent junior og Sejlerskole 

Aktiviteterne blev startet op medio 
maj i stedet for 1. maj. Det svarer 
til ca. 12,5 %. 

Reduktion som anført. Jolleleje sættes til 400 
kr. 
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Forslag Fulde medlemmer 

opkræves 750, tillægsmedlemmer 

850. 

9.  Salg af stander og nøgler. 

Havnen vil ikke længere sælge 

disse. Hvad gør vi fremover? 

Stander 60 kr. pr. brev? 

Michael vil gerne stå for salg ”via postordre” 
Pris : standerpris plus 
forsendelsesomkostninger. 
Bestyrelsesmedlemmer kan fortsat sælge når 
de er på havnen. 
Nøgler. Hans Erik står fortsat for nøglesalg. 

10.  Junior instruktørsituation 

En instruktør kommer kun til 

juniorundervisning. Skal han betale 

kontingent? 

Længere debat med flere forslag. Generel 
tilbageholdenhed med at honorere ”frivilligt 
arbejde”. Flere forslag: kontingentfritagelse, 
legat system . Kursustilbud og regulær 
aflønning. Beslutning venter. 

10.a. Økonomi Kontingenter i hus. God likviditet. 
Sponsormidler fra Halsnæs kommune er 
modtaget. 
Generelt god økonomi. 

11.  Sankt Hans i Sejlklubben? Henrik laver invitation. Medbrig selv det hele, 
dvs.medbring: Siddepude bestik tallerkener 
mad. Klubben kan sælge øl og vand og donerer 
kul og kaffe. Tilmelding maks 47 deltagere. 

12.  Krabbehold, Status, Fremdrift Jan undersøger mulighed for en krabbedag i 
løbet af  uge 26. 

13.  Planlægning Åbent hus 

SUP, Krabbe, Junior (Flere 

stationer) 

Åbent hus 22 AUG 10 til 14 med alle klubbens 
afdelinger. Stationer. Evt roklubben med. 

14.  Udvidelse af netværk 

Hvordan får vi flere medlemmer til 

håndtering af aktiviteter 

Bestyrelsen overveje hver især hvilke behov 
der er og vil blive. 
Genoptages til efteråret. 

15.  Øvrige indsatsområder  • Sejlerskole -> Bliv aktiv sejler i Frv.Hvordan 
aktiverer vi sejlerskolens elever i klubbens 
øvrige aktiviteter. 

16.  Vinterbadeklub Status det er en helårsbadeklub. Klubben 
er oppe at køre. Herefter er FF365 ikke et 
selvstændigt dagsordenpunkt på 
bestyrelsesmøderne. 

17.  To-do liste v/Jan 

• Børneattester 

• Opgørelse af bilag til 
Friluftrådet 

FM orienterede om status på nævnte områder 
ingen yderligere aktion. 
Med hensyn til hjemmesiden anmodede Hans 
Erik om at coronaregler mv opdateres/fjernes, 
ligesom selvbetjeningen skal rettes til. 

18.  Klubhus Klubhuset Corona opmålt ellers iab. Fm søger 
ny rengøring.   Ved udlejning skal 
coronaopmålingen påpeges/ afleveres uændret 

19.  Havnen v/Michael Der er højt aktivitetsniveau. 
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Det overvejes at oprette en årstids-begrænset 
stilling. Da listen med kommende projekter 
vokser...hvilket jo er herligt. 
Det ulmer under de projekter som havnen har 
drøftet længe og som nu er mulige indenfor den 
nye lokalplan. 
Jeg forventer at vi blandt de første projekter vil 
se: 
Ny servicebygning mm. ved P-Pladsen 
nærmest Bro 0 
Ny måde at opbevare master (mm) på 
Bro over åen nær mastekranen 
Men intet er detailplanlagt endnu.  
Det er NU vi/i skal melde jer på banen, hvis i vil 
indgå i projekternes tilbliven. 

20.  Seniorudvalg v/Hans-Erik I.a.b. 

21.  Aktivitetsudvalg v/Henrik I.a.b.medlemmerne er begyndt at komme med 
forslag til forefdrag, hvilket er herligt. 

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

23.  Sejlerskolen v/Jan I.a.b 

24.  Kapsejlads v/Torben Første officielle sejlads 12 både. 

25.  Formanden I.a.b. 

26.  Eventuelt Nina hvilket økonomisk råderum har 
Juniorafdelingen. Fm bad om at få oplæg til 
beslutning med budget. Investeringer skal 
afvejes i forhold til klubbens øvrige aktiviteter. 
Forsikring af SUP Hans Erik skal have navn, 
størrelser samt numre. 

 

 

Mødet afsluttet kl. 2105. Tak for god mødeledelse og for konstruktive bidrag. 


