Beslutningsreferat fra KJS bestyrelsesmøde torsdag den 8. marts 2018.
Deltagere: Mads, Jesper Mandrup, Jesper A, Tim og Carsten
Fraværende: Ebba og Ida.
Emner til beslutning:
Vild med vand:
Oplæg til KJS bidrag til dagen (9. Juni), kap, surfer, joller og sejlerskole stiller op med både i vand
og på land, samt 2-3 klubbåde til åben båd, inkl en motorsejler. Klubhus åbent for gæster med
udstilling og billeder.
Beslutning: Ebba får en færdig mail med oplæg til KJS bidrag 2-3 dage inden hendes næste møde
sidst i marts.(formand). Kenneth tilbydes hoppeborgen, hvis den ikke kan afbestilles.
One Star:
Bestyrelsen blev orienteret om arrangementet omfang, økonomi og brug af klubhus og
bemandingsplan. Per og Morten arbejde videre med planerne.
Beslutning: KJS stiller med klubhus og hjælpere, men skal ikke have økonomiske udgifter på
arrangementet, dog gerne en indtægt.
Leje af klubhus:
Klubben vil gerne kunne tilgodese maritime arrangementer med kortere varsel i sejlsæsonen.
Beslutning: I sejlersæsonen - fra stander op til stander ned- kan der tidligst træffes aftale om leje af
klubhus en måned før arrangementet skal find sted.
Årshjul
Tilbagevendende aktiviteter skal datofastsættes.
Beslutning:
•
•
•
•
•

Stander op: 2. Søndag i april
Tune op: sidste søndag i april
Hjælperfest: fredag i uge 34
Stander ned: sidste lørdag i oktober
Sæsonafslutningsfest: sidste lørdag i oktober.

30 SM
Ny dato.
Ønsker at fremme mulighed for social hygge i klubben efter sejladsen
Beslutning: Sejladsen søges flyttet fra sidste søndag i september til sidste lørdag i september.
(Jesper A undersøger med kapsejladsudvalg)
Hven rundt.
Nyt koncept på vej og derfor kendes dato ikke med sikkerhed.
Beslutning: udmelding om dato afventer udspil fra kapsejlads og aktivitetsudvalg.
Surferne
Surferne har et ønske om at få repareret hul i tag.
Beslutning: bygninger besigtiges af bestyrelse inden for de næste to uger.
Stakit foran klubhus.
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Vi vil gerne have flere medlemmer. Det skal være mere indbydende for gæster og dermed
potentielle nye medlemmer at stikke hovedet inden for i klubhuset..
Stakit foran klubhus ud mod bro 2 skal derfor fjernes, da det signalerer “hold dig væk- dette er
privat”- vil vil meget hellere signalere “kom indenfor”
Beslutning: tirsdagsholdet sættes til at fjerne stakit inden stander op.
Hjemmeside
Kontaktinfo på bestyrelsesmedlemmer - lidt mere baggrundsinfoBeslutning:
2-3 bullit om hvilken båd vi har, hvor den ligger, hvor ens sejladsmæssige interesser ligger. Tekst
sendes til Mads. Termin inden stander op.
Emner til orientering, herunder nyt fra udvalg, afdeling, kasserer og formand.
A. Persondataforordning - orientering af bestyrelse og udvalgsformænd (Sandra)
B. Formand deltager i DS generalforsamling 17. marts
C. Erstatning for klubmodul (Jesper M.)
D. Ven rundt - Nyt koncept på vej med weekendhavn, hvor tiden stoppes. dato udestår.
E. Regnskab og budget, kvartalsvis opfølgning. Er udgifter som forventet og kommer indtægterne
ind. Hvor er variationerne.. særlig fokus på Sejlerskolens indtægter..
Emner som ikke nåede at blive behandlet:
A. Årligt møde med Havnens Brugere 19. marts Brugerrådet.
B. Tilskudsordning, kommer på næste bestyrelsesmøde (Ebba)
C. Opdatering af vedtægter udskydes til september
Evaluering af mødets form ift. forventninger.
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