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Referat fra FU møde 15. juni 2020 

Til stede:  Peter Juul, Klaus Madsen, Flemming Rost, Michael Aakjer Nielsen, Rene 
Fraværende: Ingen 
Referent:  Michael Aakjer Nielsen 
 

1. Optimistjolleudvalget – status 
Trænerstaben er tilbage på det normale niveau og er op på små 20 personer. Der er glæde over at nu 
50 personer må samles, hvilket betyder at sejlere på forskellige niveau kan sejle sammen igen – dog 
stadig opdelt i hold.  
 
Fælles spisning og andre arrangementer er fortsat aflyst, da det ikke er til at styre overholdelse af be-
grænsningen på 50 personer. Det udfordrer det sociale aspekt, herunder at få en tæt kontakt til foræl-
drene samt tæt kontakt forældrene imellem.  
 
Rene har i foråret meddelt at han ønsker at stoppe som udvalgsformand, men arbejder på at finde en 
ny formand samt samle en gruppe i udvalget som i fællesskab kan løfte de mange opgaver. 
 

2. Økonomi 
Økonomien følger pt. budgettet. Afhængig af hvordan Corona-situationen udvikler sig, kan aktivitetsni-
veauet i sejlklubben blive berørt så meget, at de forventede indtægter reduceres.  
 

3. Klubhus og jollehus 
Klubhuset blev åbnet 10. juni med den begrænsning, at der maksimalt må være 50 personer i huset 
og at køkkenet er aflåst og kun må bruges til klubarrangementer og ved udlån af klubhuset.  
 
Jollehuset er ligeledes åbnet 10. juni og må igen bruges til indendørs aktiviteter. Dog må der ligeledes 
her maksimalt være 50 personer i huset.  
 
Rengøring af begge huse er igangsat igen. 
 
Det er fortsat planen at nedsætte et udvalg som skal lave en udsmykningsplan for klubhuset. Udsmyk-
ningsplanen skal sikre, at klubhuset indrettes så det peger ind i fremtiden, herunder med fokus mulig-
heder for f.eks. E-sport. Udsmykningsplanen skal rumme forslag til indretning og udsmykning, dvs. 
bordopstillinger, reoler, gardiner, billeder og anden udsmykning.   
 

4. Status på køb af skolebåde 
Det nedsatte udvalg for køb af skolebåde har fundet en Hanse 315 i Sverige, og der er aftalt en pris 
med bådmægleren. I processen har udvalget haft en svensk bådkonsulent til at besigtige båden både i 
vandet og på land, og på den baggrund er båden blevet købt uden egen besigtigelse. Kontrakt under-
skrives mandag den 15. juni.  
 
En gruppe bestående af Kim Almskou, Poul Birk, Erik Nielsen og Lars Fastrup tager allerede onsdag 
den 17. juni til Sverige (Mariestad) og får båden sejlet til Egå. 
 
De samlede omkostninger til køb af båden, bådkonsulent og afhentning af båden beløber sig til ca. 
390.000 kr. Disse finansieres ved at en af klubbens medlemmer har lånt klubben 375.000 kr. mod et 
tilsvarende pant i båden. Båden afdrages over 5 år med 4% i rente pr. år. 
 
Med hensyn til betalingen af båden har FU givet Flemming bemyndigelse til at overføre pengene til 
den svenske bådmægler. FU har forhørt sig hos den benyttede svenske bådkonsulent, som kunne 
sige god for bådmægleren mht. sikkerhed for pengene. 
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FU arbejder med mulighederne for køb af endnu en skolebåd, gerne en tilsvarende Hanse 315, såle-
des at klubben har 2 ens skolebåde. To ens skolebåde vil lette planlægningen i sejlerskolen og for-
enkle drifts- og vedligeholdelsesprocesserne på klubbådene.  
 
Det er planen at klubben fremover skal have 3 skolebåde, således at skolebådsaktiviteterne f.eks. kan 
udvides til at omfatte sejlads for 2. og 3. års kursisterne fra sejlerskolen, kursister som har taget den 
teoretiske del af duelighedsbeviset på aftenskole osv.   
 

5. Organisering af klubbens aktiviteter 
FU arbejder med en ny organisering af klubbens bestyrelse og udvalg, hvor der bl.a. skal være øget 
fokus på kursus og undervisningstilbud samt på kommunikation fra og om klubben.  
 
Forslag til ændret organisering vil blive præsenteret på generalforsamlingen, idet den samtidig vil 
medføre en justering af klubbens vedtægter. 
 

6. Kommunikation fra og om klubben 
Der er nedsat en gruppe under ledelse af Christian Lydersen, som skal udarbejde en ny strategi for 
kommunikation fra og om klubben. Strategien vil omfatte både de eksisterende medier (klubbens 
hjemmeside, jollernes hjemmeside, klubbens Facebook side) samt nye tiltag.  
 
”Kommunikation” af kommunikationsstrategien og de aktiviteter der igangsættes, vil ske i løbet af ef-
teråret og på generalforsamlingen. 
 

7. Øvrige aktiviteter  
Afholdelse af frivillighedsfest udsættes til efteråret eller vinter. 
 

8. Næste FU møde 
Næste møde med deltagelse af hele bestyrelsen afholdes 24. august.  
 
 


