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Referat fra bestyrelsesmøde 12.april 2018 
 
Deltagere: Tim K, Jesper A, Jesper M, Ebba G, Carsten E, Morten T. 
Fraværende: Ida A. 
 
Agenda: 
1. Forventningsafstemning med Dorte fra tur/aktivitetsudvalg. Dorte og Anitas motivation for at gå 

ind i udvalget var ønsket om at arrangere ture for dem, der ikke sejler kapsejlads. Bestyrelsens 
ide med et aktivitetsudvalg er behovet for input og flere hænder, til at hjælpe til ifm 
arrangementer.    

Beslutning: Dorte og Anita holder møde på søndag og melder tilbage. 
 
2. Stander op. Program blev gennemgået og opgaver fordelt. 

Beslutning: Dorte og Anita bager kager. Vi mødes kl 14 for at klargøre lokale, flag og standere. 
 
3. Kompensation for kørsel til møder og arrangementer. Der er ikke klarhed over omfang og 

enighed om, der skal kompenseres og i givet fald, hvor meget. 
Beslutning: Broudgifter dækkes. Beslutning om evt. dækning af brændstofudgifter udskydes til 
næste møde. 
 

4. Vild med vand. Tidsplan ændret så arrangementet nu kører i perioden 1300 – 1700. Ebba har 
justeret  tidsplan og informeret bidragsyderne. 
Beslutning: Vi deltager også i skattejagten. Telt fra One Star bliver først nedtaget efter Vild med 
vand.  
 

5. Sommersjov. Køge Kommune tilbyder sommeraktiviteter for kommunens unge. KJS kan tilbyde 
en dag med joller i perioden 1300- 1600, min 10 år, 10-15 deltagere. Vi skal bruge 3-4 voksne 
den dag. 
Beslutning: CE udsender tre datoer, som der stemmes om.   

 
6. One star. +40 deltagere, stadig brug for flere frivillige, er truffet aftale med havnen om at 

deltagerne kan ligge på nokken, langs sikringsstolperne. 
Beslutning: Behov for flere frivillige vil blive tydeliggjort på forskellige platforme. 
 

7. Sejl og studer. Jesper og Morten orienterede om projektet fra Thurø, som har et primært socialt 
sigte, at få unge til at hygge sig sammen på vandet i sejlbåde. Konceptet er at deltagerne er 
medlem af sejlklubben, lejer sejlbåde af klubben som de selv rigger til og sejler, uden 
nødvendigvis at have vide meget om sejlads. Efterfølgende er der fælles spisning i klubhuset til 
en billig penge. Sejlads foregår uden indblanding fra klubbens øvrige sejlere. Der findes dog en 
ungdomssejler i hver båd, som går på vandet. 
Beslutning:  Vi arbejder videre med ideen, som afprøves overfor forskellige målgrupper.  

8. Indretning af 1. sal – vi skal have fundet ud af, hvordan vi gerne vi bruge det renoverede rum på 
1. sal 
Beslutning: Carsten har en kontakt til en indretningsarkitet, som han vil forsøge at lokke herned 
til lidt inspiration. I forbindelse med beslutning om indretning skal ungdommen involveres fx via 
et brugerråd. 

 
9. Sikkerhedsinstruks. DS anbefaler at KJS udformer en sikkerhedsinstruks som dækker vores 

vandaktiviteter 
Beslutning: Carsten fremlægger forslag til instruks på næste møde. 
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Til orientering 
10. Carsten gennemfører møde med Køge Handelsskole den 30. april i klubhuset, med henblik på at 

afdække, om der med udgangspunkt i ”sejl og studer” er basis for at etablere et samarbejde 
omkring sejlsport. 
 

11. Økonomi. Ebba gennemgik indtægter. Medlemstallet og indtægter er lidt lavere end sidste år, 
men Umiddelbart er der ikke noget som, vi på nuværende tidspunkt skal handle på.  

 
12. KJS – ungdomsvenlig sejlklub. I den forbindelse anbefaler DS, at vi etablerer et ungdomsråd.  
 
13. Persondataforordning. Forretningsgang for indhentning af børneattest og adgang til 

personfølsomme data fremlægges på næste bestyrelsesmøde. 


