Referat fra bestyrelsesmøde 7. maj 2018
Deltagere: Jesper M., Jesper A. , Ida A., Mads, Ebba G., Carsten E.
Fraværende: Tim
Agenda jvf hubtask
Formanden henviste til det udsendte referat fra sidste møde og understregede at bemærkninger til
referat skal være afleveret senest 48 timer efter at referatet er ligger på bestyrelsens facebook
gruppe.
Ad hubtask
Jolleafdeling.
Vi skal styrke arbejdet i jolleafdelingen ved bl. At sætte fokus på både indhold og rammer.
Sandra afleverer undervisningsplan for første halvår.
Sandra har udtrykt ønske om t-shirts og sejlertøj samt et sponsorskilt ved jolleskuret, og mulighed
for en gratisbus til havnen.
Beslutning:
Trænerne får klub t-shirts. Evt sponsorering af sejlertøj vil blive taget op igen, hvis vi får en sponsor.
Det samme gælder skilt.
Etablering af børneråd skal bl.a. Bruges til at give input til indretning af 1. Sal.
Gratisbus til havnen vil blive løftet overfor Brugerrådet.
Retningslinjer for sejlads med RHIB.
Der er behov for fælles retningslinjer for sejlads med RHIB.
Målgruppe er alle klubbens medlemmer og ikke kun Jolleafdeling.
Beslutning: Forslag til retningslinjer sendes rundt, har I bemærkninger?
Møde med Køge Handelsskole.
Mødet havde til formål at afdække perspektiver på et evt. samarbejde med henblik på at få flere på
vandet i flere timer, fx vis Sejl og studer" konceptet.
Mødet afdækkede flere potentielle emner.
Beslutning: Vi mødes igen onsdag den 30. Maj kl 0830 på Køge Handelsskole.
Havnens dag 9. Juni.
Program tilpasset så aktiviteter kører mellem 13 og 17.
Hvem har snor i, at vi får samlet både til åben båd og skabt plads på bro 2 ud for klubhuset?
Beslutning:
Vi mødes kl 10 til fælles morgenbord og tilrigning.
Opfølgning hos surferne.(formand)
Indretning af klubhus med L23-fotostat og sejlerskole?
Efter arrangement fælles grill med DSRS hos os.
Sommersjov i Køge
Målgruppe er 10-14 årige potentielle jollesejlere. Max 10-12 deltagere.
Beslutning: Vi har tilmeldt os en lørdag i 7. Juli mellem 13 og 16. Klubben giver frugt og vand.
Sandra og formand udtænker en plan for dagen.
Briefing af udvalgsformænd - skete ikke, er der fortsat behov?
Skal vi et have møde med kapsejldsudvalget og hvad med Sejlerskolen?
Beslutning: vi har brug for et møde med surferne vedr indretning af skur og deres bidrag til vild med
vand, (Formand)
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Turudvalg
Har set deres oplæg til invitation/opslag. Datoer fremgår nu af vores hjemmeside.
Beslutning: Der skal mere prosa på selve indholdet. Herunder tilmeldingsform og pris. Formand
kontakter turudvalget.
Børneattester
Ny procedure for håndtering af børneattester blev gennemgået af Jesper M. Og vil fremgå af vores
hjemmeside.
Beslutning: Jolleformand orienteres af Jesper M
Ynglinge
Der kan være et problem med både at få plads til to ynglinge på krible-krabler broen, samt to
Svendborg joller, når der også kommer en y-bom.
Beslutning: formand kontakter søspejderne.
Efter mødet.
Formand har talt med søspejderne. De er opmærksom på, at der skal være plads til både
Svendborg joller og ynglinge på krible-krable broen.
Vi er begge enige om at, at vi ikke skal genere hinanden. Dialog er vejen frem. Det skal være nemt
for alle at komme ind og ud.
De har bestilt en smal y-bom, som man ikke kan gå på. De kontakter os inden montering.
Formanden hr talt med havneformanden, som synes godt om ideen med at fjerne rækværk for
enden af krible-krable broen. Derved får vi mere plads at lægge til på.
Formand kontakter havnekontoret.
One Star
Status ... projekt on track rent tidsmæssigt. Der er nu min. 45 tilmeldte både. Det meste finansiering
og sponsorering er på plads. Dog udestår en aftale med Braunstein, som forventes at komme på
plads i denne uge.
De fleste nøgleposter er på plads.
Agenda til næste møde.
Hjælperfest
Sikkerhedsinstruks
Økonomi: Blev ikke behandlet på mødet. Er på agenda ved næste møde. Ebba vil du komme med
en status.
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