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Emne: Bestyrelsesmøde  

Dato: 14.10.2021 

Mødested: Fremmøde i klubhuset kl. 18:30 

Deltagere: Jan Leth Svendsen, Michael Christiansen, Torben Hansen, Nina Fabrin, Jytte 

Larsen, Hans Erik Ottosen  

Suppleant/
Udvalgs 
deltager 

Suppleanter: Henrik Andersen 

Gæster: Flemming Larsen, John Stenderup 

Afbud: Rune Rasmussen, Henrik Andersen, Lars Folke 

REFERAT 
Beskrivelse Beslutninger 

1.  Godkendelse af referat fra mødet 
den 14. Oktober 2021 

Godkendt 

2.  Valg af referent John 

3.  Ændringer til dagsorden Hans Erik, Dårlig lugt i klubhus 

4.  Valg af dirigent Michael 

5.  Næste bestyrelsesmøde 24/11 kl. 19.00 

6.  Generalforsamling havnen  

7.  Vinterprogram Henrik fremlægger, Datoer bekræftet, 
programmet er lagt på hjemmesiden og i 
klubhuset 

8.  Sponsorarbejde Vi mangler grundlæggede at få beskrevet en 
vision for bl.a. juniorarbejdet før der kan søges 
sponsorstøtte. 
Sponsorudvalg bliver Jan og Hans Erik. 
Skal der i månedsbrev skrives en efterlysning 
efter en tovholder  ? 
Nina fremskaffer forslag til sponsor ansøgning 
fra YF 
Nina forslog at vi husker at ansøge J. Lauritsens 
fond. 

9.  Standernedhaling Er på plads til afvikling 

10.  Arbejdsdag Havde fin tilslutning med ca. 20 deltagere 

11.  Klubhus Vision for klubhus tages op på næste møde 
 
Dårlig lugt i klubhuset; John/Torben undersøger 
om der ventilationsriste i sokkelplader. Det er 
efterfølgende konstateret at der er et passende 
antal riste. 
Ventilationen gøres automatisk f.eks. efter 
luftfugtighed samt timer, Michael sørger 
etablering. 
Jan indkøber nyt mikrofonanlæg. 

12.  Indsatsområder kommende sæson Juniorarbejdet 

• Mini 

• Juniortræning 

• Kommunen partnerskab 

• Kommunen fritidspas 



Frederiksværk 
Sejlklub 

  Side 2 af 3 

• Sommertræning 
Sejlsport 

• SUP 
 
Vedr. juniortræning, blev vi enige om et mål 
på 15 aktive juniore og 10 mini’er 
Vedr. Kommunen partnerskab, aftaler Jan et 
nyt møde for at få afstemt vore hhv. 
kommunens tanker vedr. samarbejdet. 

13.  Økonomi Regnskabs opfølgning forelægges på næste 
møde. 

14.    

15.  Havnen v/Michael Kommende God økonomi. Havneassistentstillingen er 
besat. Ny mand starter den 15-10-2021 
Ramslaget er blevet ordnet. 
Der er skiftet hejs på mastekranen på grund af 
overbelastning. 
Der har været en alvorlig vandskade på 
havnekontoret. 
 

16.  Seniorudvalg v/Hans-Erik 
 

Intet nyt 

17.  Aktivitetsudvalg v/Henrik 
aktiviteter 

Intet nyt 

18.  Juniorafdeling v/Nina Alle tre følgebåde er sejlklare. 
En bådtrailer bliver renoveret, passer til alle 
følgebådene. 
Vi har tre indregistreret trailere. 
Jollerne bliver liggende udendørs. 
Den 7. nov. bliver jollerne gennemgået for fejl 
og mangler  
Ynglingen bliver liggende i vandet til Dec, hvis 
den ikke bliver brugt tages den på land 
Torben bestiller ny vandtæt presning til 
Ynglingen. 
Rasmus meldes til junior træning.  
Sidste juniorsejlads uge 41. 
John bestiller materiale fra DS’s 
Diplomsejlerskole som udleveres til sejlerne ved 
næste sæsonstart 

19.  Sejlerskolen v/Jan Transition til John, fra næste år skal forberedes. 
6 elever var til prøve i praktisk sejlads, alle 
bestod. 
Den holdes evalueringsmøde den20-10-2021 
for elever og instruktører 

20.  Kapsejlads v/Torben 14 både deltog i vor afsluttende Lagkagecup.  
Torben beder Tom Fink skrive et indlæg om 
dagen. 

21.  Formanden Jan taler med Ralf (fra DSRS) om re-design af 
vor hjemmeside. 
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22.  Eventuelt  

23.    
 


