
Bestyrelsesmøde d. 22. okt. 2019 

Dagsorden  

Fraværende: Alvin Bang 

1. Valg af ordstyrer og referent 

referent og ordstyrer: Søren Trolle 

2. Meddelelser fra Formanden 

Meddelelse om afgørelsen vedrørende byggefeltet ved siden af MS byggefelt.   

Mødet d. 22/10: Fra politisk side peges der på firmaet GoSaii og ikke sejlklubbens tætteste 
samarbejdspartner, MRD, hvilket giver anledning til bekymring i bestyrelsen. 

3. Økonomi 

Opfølgning af betaling for Sejlsportsliga. Bestyrelsen konstaterer at klubbens økonomi er god 
Kassereren orienterer: Der udarbejdes lige nu ansøgning om kommunalt tilskud 

Mødet d. 22/10: Bestyrelsen beslutter at oprette et OK kort til klubben til køb af benzin til klubbåd 

Budget 2020 – oplæg til budget  
Mødet d. 22/10: indledende udkast til budgetoplæg udleveret. Budgettet færdiggøres frem mod 
indkaldelse til generalforsamling. 

4. Bordet Rundt 

MRD: Grundig Cup. Gik godt og der var stor tilfredshed blandt sejlerne.  
VI kunne godt klargøre huset mere, men manglede mandskab. 
God stemning. Ressource krævende, men det er sjovt, når det lykkedes.  
Vi skal være bedre til at hakke opgaverne op i mindre bidder. Nu ved vi hvordan og har fået en erfaring. Der 
udarbejdes drejebog med beskrivelse af opgaver til fremtidigt brug. 
Erik orienterer om MRD status. 

Klubhus: forskelligt vedligehold i huset. Hvad med vedligeholdelse af dommerhuset på molen. Benny 
undersøger ejerforhold ved Havnefogeden 

MSU: MSU´s Afriggerfest kommende fredag. Der mangler pladser til ribs´ne. Klubhuset bookes til 
vinterarrangementer i den kommende tid. Der skal være minimum 5 sejlere for at gennemføre denne 
aktivitet. OK joller vil gerne sejle vintersejlads. Sixtus har sponsoreret 2 nye Feva spilere. Der ledes efter en 
motor jf. tidligere bestyrelsesbeslutning. Sæderne i de røde ribs skal enten skiftes eller have nyt vandtæt 
betræk. Der er fundet sponsorat til finansiering af klubtrøjer for ungdomssejlere. 



Kapsejlads: Grundig Cup. Udvalget gjorde en godt stykke arbejde og sejlerne var glade for at være i 
Middelfart Sejlklub.  
Det er et tungt arbejde at få kapsejladsbøjerne hentet ind og lagt ud. Vi skal finde en metode til at løfte 
dem. Snak om bådtype til bøjehandling, som også kan anvendes som dommerbåd m.m. Gerne en båd med 
kran/net tromle?  
Vi undersøger markedet for egnede både,  
 
Kegnæs´en har været på land, tømt og fået repareret lænsepumpe. Den skal dog repareres for en ukendt 
utæthed.  
 
Kapsejladsformanden vil forsøge at fastholde onsdag som fast aktivitetsdag hen over vinteren til 
lejlighedsvis fællesspisning m.m. Udmeldes løbende på Facebook og hjemmeside.  

5. Udestående emner. 

Afkalkningsanlæg til opvaskemaskine / afkalkningsanlæg på hele vandforsyningen.  
 
Mødet d. 22/10: Bestyrelsen træffer beslutning om at installere afkalkningsanlæg, som dækker 
hele huset (pris kr. 13.500) 

Forsikringstilbud fra Tryg (materiale er fremsendt til bestyrelsen). Tryg meddeler, at vintersejlads 
også er dækket  
 
Mødet d. 22/10: Forsikringstilbuddet fra Tryg skal undersøges nærmere og der udarbejdes en 
oversigt som viser forholdes mellem vores nuværende forsikringer og tilbuddet fra Tryg. 

Byggeri på grunden overfor sejlklubben.  
flyttes til pkt. 6. 

6. Indkomne emner 

Forslag om fællesmøde mellem Byggeudvalget og Bestyrelsen. Datoforslag: tirsdag 6. november kl. 
17. 

Mødet d. 22/10: Prospektet færdiggøres i byggeudvalget inden eventuelt fællesmøde.  

7. Næste bestyrelsesmøde 

29. november kl. 17.00 

Mødet d. 22/10: 
Møder i 2020: onsdag d. 15. januar. Tirsdag d. 4. februar. Generalforsamling torsdag d. 27. februar.  

8. Eventuel 

Mødet d. 22/10: Vi har indgået en aftale med OK og medlemmerne opfordres til at oprette kort og 
eller tilmelde MS til eksisterende kort. 



Drøftelse af ide om at ændre vedtægterne: kandidater til formandsvalget meddeler fremover 
offentliggøres samtidig med indkaldelsen til generalforsamlingen. Kandidater meddeler deres 
kandidatur til bestyrelsen senest 31. januar samme år som valget foregår og offentliggøres 
samtidig med udsendelse af indkaldelse til generalforsamlingen. Dette vil kunne give en god debat 
om og i klubben. 
Det foreslås at bestyrelsen overvejer genindførelse af Ægtefællekontingent.   

 

 


