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Referat fra FU møde 25. februar 2020 

Til stede:  Klaus Madsen, Flemming Rost, Peter Juul, Michael Aakjer Nielsen, Karsten Bank 

Fraværende: - 

Referent:  Michael Aakjer Nielsen 

 

1. Kapsejladsudvalget – status 

 

Går godt med planlægningen af årets kapsejladser og datoerne er fastlagt. Sejladserne omfatter: 

 

Pointsejladserne, Tirsdagssejladserne, dublehand sejladser hver anden onsdag og singlehand hver 

anden mandag. Desuden Midsommersejlads, Tunstar dublehand i august samt Haarup Mixer Cup for 

H-både. 

 

Rollen som køkken-ansvarlig er en udfordring. Anne Grethe, Lone og Anne varetager rollen, men der 

skal flere til at stå for køkkenet og sørge for planlægning, indkøb og åbne/lukke køkkenet i forbindelse 

med sejladserne. Herudover skærpes kravene til at besætningerne til køkkentjans, skal stille med et 

tilstrækkeligt antal personer, for at kunne lave den fornødne mængde mad. 

 

Arbejder med mulighed for at afholde DM for BB10 m i 2021. Forventet antal ca. 20 både.   

 

Arbejder på muligheder for at tilbyde E-sejlads måske allerede næste vinter, baseret på det koncept 

som Dansk Sejlunion er i gang med at udarbejde. 

 

Klubben har købt en 1 årig adgang til Manage2Sail programmet mhp. at teste programmet. Program-

met anvendes til brug for administration af kapsejladser, herunder tilmelding og beregning af præmieti-

der, udskrift af resultater, online-visning mv.    

 

2. Økonomi 

Der er godt styr på økonomien for klubben som helhed, og i de enkelte udvalg, og det følger den plan-

lagte udvikling. Der er senest modtaget de aftalte indtægter fra bl.a. jollestævnet i Horsens sidste år.   

 

3. Status på energirenovering af klubhus 

Det går rigtig godt og der er mange frivillige som yder en stor indsats. Pr. 25. februar er alle vinduer og 

døre skiftet. Der planlægges opstillet stilladser i løbet af uge 10 inden for i klubhuset mht. igangsæt-

ning af den resterende energirenovering. Samlet set er arbejdet lidt foran tidsplanen. 

 

4. Status på skur 

På generalforsamlingen i november 2019 blev det besluttet, at bestyrelsen skulle afdække mulighe-

derne for etablering af et skur, bygget i forlængelse af klubhuset. Der er pr. 24. februar opnået bygge-

tilladelse til opførelse af skuret, og Klaus er i gang med at detailprojektering.  

 

Endelig beslutning om etablering af skur skal træffes på en ekstraordinær generalforsamling, som 

planlægges afholdt i forlængelse af standerhejsning 25. april.  

 

5. Skipperstuen 

Der sættes tryk på etablering af skipperstuen således at det kan anvendes allerede i perioden hvor 

energirenoveringsprojektet står på. 
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6. Skolebåde 

Der er nedsat en gruppe som skal afdække mulige skolebåde. Gruppen har peget på et antal forskel-

lige både og gruppen skal aktiveres mhp. at få fundet og købt den første båd. Gruppen samles tirsdag 

den 3. marts hvor Klaus og Michael også deltager. 

 

7. Kurser 

Motorkurset 

Motorkurset er gennemført med deltagelse af 17 kursister og var en stor succes. Det planlægges gen-

nemført igen til næste vinter, således at der gennemføres mindst 1 kursus pr. år. 

 

VHF-kurset 

VHF kurset er gennemført og der arbejdes på at lave et nyt kompendiemateriale, da det originale ma-

teriale er forældet. Næste kursus planlægges gennemført til næste vinter.  

 

8. Årshjul mv. 

I første omgang laves ikke et egentligt årshjul, men alle udvalgene skal lægge deres faste aktiviteter 

ind i klubkalenderen frem til og med 2021.   

 

9. Øvrige 

Sejlklubben har gennem en årrække lejet svømmehallen på Sølystskolen 1 time hver søndag efter-

middag. Der er desværre meget få som benytter denne mulighed. Der reklameres på klubbens Face-

book side for dette tilbud.  

 

10. Næste FU møde 

Næste FU møde afholdes 17. marts. Sejlerskolen deltager på dette møde. 

 

 


