
 

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde Køge Sejlklub 05.01.2017 

kl. 19.00. Deltagere: Arne Madsen, Henrik Stillhoff, 

Jesper Mandrup Keld, Flemming Christiansen og 

Ebba Glückstadt. 

 

1. Besøg fra nyopstartet forening på havnen (Hangglider og Paraglider) 

Formand Steen B. Poulsen, Kystvejen 86, 4600 Køge (steenblo@icloud.com) tlf.: 24 48 97 
96  

Vi troede de havde noget med vand at gøre, men det har det ikke, alt forgår på land og i 
luften. De er nu 17 medlemmer og betaler meget lavt kontingent. Men de ville gerne låne 
vores lokaler til undervisning. Og Vi kan måske få glæde af hinanden. 

 

2. Jolleformand Jens ville gerne simplificere Jolle betaling vad at slå kontingent, træning og 
jolleleje sammen. Der har ikke været helt styr på at der er betalt. Bestyrelsen siger ok, men 
det skal op som forslag på generalforsamlingen. 

 

3. Sejlerskolen v.Oscar Larsen havde fremsendt et forslag om, at personer der ikke havde 
anden tilknytning til klubben, end at de underviste i sejlerskolen, skulle fritages for at betale 
kontingent, dette er diskuteret før og vil ikke blive aktuelt, da det ligeledes er blevet stoppet i 
jolle afdelingen. 

 

4. Generalforsamling planlagt til søndag d. 5/3-2017 kl 12:30. Vi starter med spisning og selve 
generalforsamlingen kl 14:00. Til bestyrelsen genopstiller alle med undtagelse af Henrik 
Stillhof (han vil forsøge, om han kan få en anden surfer til at stille op) bestyrelsen er ved at 
finde nye emner til manglende pladser. 

 

5. Kasserer fremlagde regnskabet, der blev godkendt og underskrevet, skal nu blot revideres. 
Der var lavet noter, til de steder, hvor man kunne forestille sig spørgsmål. KJS har været i 
revision for året 2015 hos kommunen, meget omstændigt arbejde, men alt var ok. 

 

6. Brugerrådet her ønskede Ebba at gå med i stedet for Arne, men Arne sagde at dette bestod 
kun af formænd fra alle klubberne på havnen, så Ebba trak sig igen. 

 

7. KJS deltager i vild med vand 10/6-2017 Ebba har påtaget sig opgaven at deltage i 
styregruppen og repræsentere Køge Sejlklub. 

 

8. Næste bestyrelsesmøde afholdes torsdag d. 9/2-2017 så Vi alle kan deltage i 
fællesspisningen i KJS d.  2/2-2017 
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