
Frederiksværk 
Sejlklub 

  Side 1 af 2 

 

Emne: Bestyrelsesmøde  

Dato: 08.02.2021 

Mødested: Virtuelt 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, John Stenderup 

Afbud: Michael, Nina, Rune 

Referat 
Beskrivelse Beslutninger 

1.  Godkendelse af referat fra mødet 
den 11. januar 2021. 
Referat underskrives via mundtligt 
tilsagn, der tages til referat. 

 
Godkendt af de tilstedeværende. 

2.  Valg af referent Inge 
 

3.  Ændringer til dagsorden Ingen ændringer 
 

4.  Næste bestyrelsesmøde 4. marts kl.19.00 
 

5.  Generalforsamling Regnskab udsendt. 
Jan har ikke modtaget henvendelser efter 
udsendelse af regnskabet. 
Muligheden for en online generalforsamling 
drøftes til næste møde. 
 

6.  Vi får indslag på næste 

bestyrelsesmøde i havnen. 

Jan præsenterer vores ønske om 150 m2 
bygning samt Hans-Eriks optegning af 
sigtelinjer. 
 

7.  Sponsor v/Inge Ansøgninger til to følgebåde og tre optimister er 
sendt til Orient-fonden og A.P. Møller. 
Kommunen har udsendt en oversigt over puljer, 
der kan søges nu her i 2021. 
Jan tager kontakt til kommunen for at få uddybet 
mulighederne omkring disse puljer. 
 

8.  Hvordan får vi SUP hver weekend? Vi skal have opbygget et fællesskab omkring 
SUP.  
SUP-afdelingens mødedato i marts annonceres 
i månedsbrevet. Her inviteres nye interesserede 
til at deltage samt medlemmerne informeres om 
muligheden for brug af SUP. 
Mødet er d.15.3 kl.19.00 2021 - muligvis online. 
På mødet diskuteres planerne for sommerens 
aktiviteter: 
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SUP-fitness 
Sommerferieaktiviteter 
Turkalender for fællesture. 
 
Ligeledes skal SUP-FB-gruppen annonceres i 
månedsbrevet: 
Frederiksværk Sejlklub - Stand up Paddle 

 

9.  To-do liste v/Jan Intet udover pkt. 7. 
 

10.  Regnskab v/Jytte Vi har endnu ikke modtaget de resterende 
borde. Derfor er disse ikke betalt endnu. 
 
Kontingentopkrævninger sendes ud i nærmeste 
fremtid – indenfor et par uger. 
 

11.  Klubhus Varmepumpe. Der er foretaget service. 
 

12.  Havnen v/Michael Intet nyt 

13.  Seniorudvalg v/Hans-Erik Intet nyt 

14.  Aktivitetsudvalg v/Henrik Intet nyt, udskudte aktiviteter, navigation kører 
på zoom. 
 

15.  Sejlerskolen v/Jan Intet nyt 

16.  Kapsejlads v/Torben Intet nyt 

17.  Junior v/Nina Fortsat forventet stævne i maj. 
Enighed om indkøb af kapsejladsbøjer. 
 

18.  Formanden DS møde i kredsen – varsling om nedlæggelse 
af kredsene. Jan deltog. 
Forslag til ændring af udsendelse af 
månedsbreve – at der linkes til månedsbrevene 
i stedet for at medsende en fil. Enighed om at 
dette er en god ide.  
Drøftelse af, at vi også i andre sammenhænge 
kan benytte links. Fx i forbindelse med videoer 
på kanalen i vores fællesdrev. 
 

19.    

20.  Eventuelt Medlemssituationen v. Hans-Erik: 
199 voksenmedlemskaber 
41 tillægs -//- 
16 juniorer 
15 minier 
16 støttemedlemskaber 
2 æresmedlemsskaber 
 

 


