Referat fra bestyrelsesmøde Køge Sejlklub 02.05.2016
kl. 19.00. Deltagere: Arne Madsen, Jakob Johansen,
Ebba Glückstadt, Jesper Mandrup Keld, Henrik Stillhof
og Jesper Andersen
1. Ny bro ved jolle/surfskuret. Vi strammer op på kommunikationen internt i klubben, så der ikke
er så mange misforståelser afdelingerne i mellem. Nu har vi den bro, og så må vi kigge fremad.
Havnen retter op på broen, så jollerne kan bruge den. For windsurferne er den stort set
ubrugelig. Det kan blive problematisk, at der er så mange børn i området, men det må vi tage i
dialog med Kenneth.
2. Ansvarsområder. Jesper M. laver en liste over ansvarsområder, som bestyrelsen skal arbejde
med i fremtiden. Vi tager det op til næste bestyrelsesmøde. Vi mødes, som vi aftalte til sidste
best. møde den første torsdag i måneden kl. 19. Jesper M. laver en lukket facebook gruppe til
bestyrelsen, så vi kan kommunikere bedre.
3. Marblehead. Når alle tilmeldinger er i hus, ved vi hvor mange mand, der skal bruges. Der er
styr på dommerbåd, dommere, kontor. Vi har fået 10000 kr. fra havnen + måske noget fra
Drageklubben. I øjeblikket er der 10 både fra 6 forskellige lande. Vi håber på 25 både. Vi skal
bruge 6-8 mand. Jakob prøver at skaffe folk. Arne har styr på, hvad der skal ske på vandet.
Ebba får et overblik over, hvad der er brug for i klubhuset.
4. Planlægning møde med instruktører mm. for at sætte dem ind i Klubmodul. Vi skal have
møde for at sætte trænere mm. ind i det. Vi holder møde med udvalgsformænd Henrik, Frank,
Eddie, Oscar, hvor vi introducerer Klubmodul. Derefter må udvalgsformænd finde de folk, der
skal uddannes. På dette møde snakker vi også om kommunikationsveje. Jakob indkalder til
mødet.
5. Nøgler. Jesper har talt med en låsesmed. Det drejer sig om ca. 9 cylindre. Kodelåse er for
dyre. Det samlede tilbud er på ca. 7000 kr. inkl. 200 nøgler. Det er vedtaget af bestyrelsen.
Jesper A. sætter gang i det.
6. Visionsmøde. Jesper M. og Jakob fremlægger det for udvalgsformænd d. 26.05.
7. Evt. Eddie arbejder for en løsning for surferne med Kenneth Havnemester og Køge Kommune.
Så snart der er noget konkret, bliver det givet videre til bestyrelsen. Jolleafdelingen har lavet
sponsormateriale for evt. at tiltrække flere sponsorer.

