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Til stede: Steen Madsen, Vivi Lund Møller, Annette Strøm, Benny Møller, Bo Frederiksen, Søren Trolle 
 
Afbud: Erik Christiansen 
 
 
 
Dagsorden: 
 
 
 
Valg af referent og mødeleder 
 
Mødeleder: Steen Madsen 
Referent: Søren Trolle 
 
Formanden har ordet 
 
Referat:  
Forestående broreparation af broen ud for klubhus. Broen besigtiges i begyndelsen af oktober. I den 
forbindelse overvejes det også at kigge på Svinøbroens brohoved, som trænger til en grundig overhaling. 
Møde med kommune om Sejlsportsliga 2021. Afholdes i weekenderne 15. -16. maj til 22. – 23. maj. 
Der er indgået sponsorat kr. 85.000 til køb af klubbåd. Da klubbåd hører under Sejlerskoleudvalget, blev det 
aftalt, at Benny Møller kontakter Ole Lisborg.  
Oprydning på kontoret skal forbedres. Alle, der bruger kontoret, eller som har noget stående derinde har et 
ansvar for, at dette ikke står i vejen.  
MSU, Kapsejladsudvalg og Husudvalg samt MRD undersøger deres respektive pladsbehov. Vi kan eventuelt 
udforme et isoleret ”fjernlager på loftet over den del af klubhuset, som ligger umiddelbart over kontoret og 
de to toiletter i hall´en. 
DS meddeler, at Manage 2 Sail fremover anvendes ved officielle mesterskaber. Ved lokale sejladser kan vi 
bruge det system, vi har lyst til. Der er forskellige holdninger hertil. På den baggrund nedsættes et udvalg 
der kommer med tilbagemelding vedrørende fremtidens behov og muligheder. 
 
Bordet rundt 
 
MSU:  
Referat: 
Ungdoms DM sammen med Skærbæk og Fredericia. MS varetager 29`og Feva. 91 sejlere.  
Der etableres ”drop af” zone idet forældre ikke har adgang til stævneområdet.  
Både havn og strand inddrages som afsejlingssted for henholdsvis Feva og 29.  
Godt initiativ, som er godt for det lokale samarbejde klubberne imellem. 
 
Sejlerskole:  
Referat: 
42 sejlerskoleelever i 7 både. Sejlerskolen påtænker at medvirke ved årets afrigger sejlads. Indgår også i 
arbejdet med afrigger-frokosten.  
Sejlerskolen mangler både m. motor til den årlige øvelse i natsejlads og fyrvinkler. Henvendelse herom til 
formand for sejlerskoleudvalget Benny Møller 
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Økonomi:  
Referat: 
Der er styr på økonomien som ser god ud.  
OK benzin har fremsendt afregning på den ordning, som vi indgik sidste år. Resultatet er en afregning på kr. 
7.000, hvilket jo er et flot. Så tak til medlemmer m.fl. som har tilknyttet MS til deres benzinkort. 
 
Kapsejladsudvalg:  
Referat: 
Fællessejlads er godt for områdets samarbejde og interesse for at sejle. Der fremsættes en ide om at flere 
sejladser, eks. Brandsø Rund, tæller med ved kåring af årets klubmester. 
 
Hus- og grejudvalg:  
Referat: 
Vi har ikke mistet så mange bøjer i år som hidtil.  
Udvalget ser gerne, at flere folk er med til at håndtere udlægning og inddragning af bøjer, eks. bøjerne til 
klubsejladserne og DS ankerbøjer.  
Det påtænkes at lave en bådrenoveringsweekend og opfordrer i den forbindelse også unge sejlere til at 
engagere sig i vedligehold. Opslag herom følger.  
Følgebåde SKAL være booket, ellers har man ikke krav på at kunne bruge dem.  
Vi skal finde vinteropbevaring til følgebådene og opfordrer medlemmer til at byde ind med forslag. 
Husformanden har indhentet tilbud på en helt ny låseordning. Vi undersøger behovene nærmere. 
 
Indkomne forslag 
Kapsejlads for Wayfarer-joller i MS.                         
 
Referat:  
Vi forventer, at sejladserne afvikles i henhold til normal praksis for kapsejladser i MS-regi, hvilket 
indebærer, at tilmelding, økonomi og afvikling af arrangement varetages af MS. Steen kontakter klubben. 
 
Opfølgning på løbende sager/emner 
 
 
Næste møde 
Onsdag d. 21. oktober 
 
Eventuelt 
Intet under eventuelt 


