
Referat fra bestyrelsesmøde 26. september 2019 
 
 

1. Valg af ordstyrer og referent 
Ordstyrer: Søren Trolle 
Referent:  Alvin Bang 
 

2. Meddelelser fra Formanden 
Kommunens fritidskonsulent har besøgt klubben. Det var et godt og givtigt møde og det 
blev bl.a. fremhævet at Vestre Skole har et maritimt emne. 
 
Kommunen har åbnet op for foreningers anvendelse af kommunens led-skærme ved byens 
indfaldsveje. Det er en god mulighed for at MS kan gøre opmærksom på klubben og 
klubbens arrangementer. 
 
Der har været afholdt brugerrådsmøde for brugerne af marinaen. Det blev fremhævet at 
både i vandet skal være forsikret. Det besluttes at klubbens både som minimum skal 
ansvarsforsikres. 
 
Klubben har deltaget i kommunens foreningsmøde. Der var tre gennemgående emner på 
mødet; Udvikling af kommunens klubber, søgning af fonde og klubbernes samarbejde med 
kommunens skoler. Der var generel stor interesse for samarbejde mellem klubberne. 
 
Dansk sejlunion holder klubkonference medio november. Klubben bliver som minimum 
repræsenteret ved formanden. 

 
3. Økonomi 

Økonomisk status gennemgået. Intet at bemærke. 
 

4. Bordet Rundt   
Klubmesterskabet afhold med vigende deltagerantal. Udvalget vil pejle stemningen bland 
klubbens medlemmer og ændre klubmesterskabet efter input fra medlemmerne. 
Tilmelding til afriggersejladsen er fortsat åben og tilmeldingen går fint 

 
Sejlerskole 
Sæsonen blev afsluttet med 6 elever, som bestod den praktiske duelighedsprøve. Stor tak 
og ros til instruktørerne for deres engagement gennem hele sæsonen. Uden instruktører 
ingen sejlerskole. Der er to elever som efter to år på sejlerskole kan blive 
hjælpeinstruktører næste år. Sejlerskolen føder igen i år sig selv med instruktører, hvilket 
motiverer de mest interesserede elever til at tage flere år på sejlerskolen. 
Der gennemføres igen i år dueligheds undervisning i navigation og Yachtskipper af 3. grad i 
klubben, med start i januar. Info om undervisningen på klubbens hjemmeside. 
Navigationsundervisning 

 
 



MSU 
Fynske Bank har doneret et opgraderingssæt mere til en 29´er. Sixtus har doneret to Feva 
genakkere. Stor tak til sponsorerne. Det har stor betydning for ungdomsafdelingen at der 
er sponsorater til driften. 
Der er ikke stor efterspørgsel på surf og der er umiddelbart ikke nogen, som vil tage 
ansvaret for surfafdelingen. 
Ungdomsafdelingen fortsætter med at søge sponsorater bl.a. ved banker. To 
ungdomstrænere skal på trænerkursus og yderligere to på instruktør/trænerkursus. 
 
Klubhus 
Der indkøbes ny cylinder og laves nye nøgler til bureauet. Der udarbejdes plakat som 
opsættes synligt i klubben. Af plakaten skal det fremgå at al handel skal ske via klubbens 
Mobil Pay 81207, samt priser på øl og vand. 
 
MRD udvalg 
MRD tilbyder søndagstræning igen i år.  

 
5. Udestående emner. 

a. Afkalkningsanlæg på hovedhanen. 
Beslutning udskydes til næste møde, hvor samlet pris på anlægget fremlægges. 
 

b. Grundig Cup J70 Klubben samarbejder med MRD om stævnet. 
Der mangler frivillige til bl.a. madpakkesmøring. Det undersøges om det er muligt at 
hjælpere kan hjælpe i kortere intervaller, hvor der er behov for mange hænder. 
 

c. Klubben tilbyder at afholde DM Albin Express og L-23 over én forlænget weekend i 
august eller september måned. Svend har kontaktet klubberne. 
 

d. Klubben støtter Sejlsportsligaen med et ligastævne i august som afholdes ud for 
gammelhavn eller Nyhavn. Søren spørger kommunen om datoen for stævnet, idet 
kommunen ønsker at sammenkæde arrangementet med en aktivitet i kommunen. 
Sejlsportligastævnet har dato-prioritet, idet det er afhængigt af arrangementet i 
kommunen. 

 
6. Indkomne emner 

NIL. 
 

7. Næste bestyrelsesmøde 
22. oktober og julefrokost 29. november kl. 17.00 
 

8. Eventuelt 
NIL 

 


