Referat fra bestyrelsesmøde 14. juni 2018
Møde med John Kehn fra Køge kommune om profilklubber..
Profilklubber" er et tilbud til unge i Køge, om kvit og frit at prøve aktiviteter af. Johns oplæg er "kom
og sejl med KJS et antal dage over sommeren"
Beslutning: Vi undersøger muligheden for at tilbyde sejlads et antal gange 6-8 stk i perioden fra
medio juni til medio september. Evt behov for materiel mhp at gøre ynglinge sejlklar undersøges af
Ida og Svenn. På baggrund af undersøgelse vil KJS fremsende ansøgning til Køge kommune.
Ida og Svenn vil endvidere fremkomme med oplæg til vilkår, sikkerhed, omtale mv.
Ny mødestruktur på bestyrelsesmøde
Vi bruger al tid på bestyrelsesmøderne på at behandle driftsrelateret emner og ingen tid på klubbens
udvikling. Udvikling har tilfældighedens præg konkretiseret ved individuelle ideer og tiltag.
Ønske: Emner som forholder sig til klubbens udvikling skal i struktur og have mere tid.
Derfor ønsker jeg, at vi aften tager en snak om hvorfor vi hver især sidder i bestyrelsen og hvilke
resultater vi som bestyrelse skal levere.
Beslutning. På næste møde vil vi igen tage emnerne resultater og organisering af møderne op igen.
Tre temaer synes dog at kunne favne vores resultater. Medlemmer, aktiviteter og penge.
Ungdomsafdeling
Ida orienterede om tankerne bag den kommende ungdomsafdeling, herunder koncept og ønsker.
Beslutning. Jesper Mandrup og Ida kommer med retningslinjer for brug af Ynglinge, herunder vilkår
for booking og hvem der har fortrinsret, samt krav til føreren.
Hjælperfest den 31. August
Vi skal have gang i planlægning af Hjælperfest.
Beslutning: Festudvalg består af Mads, Ebba, Tim, Jesper A, Jesper Mandrup.
Første møde er planlagt til 25. Juni (aftalt efter mødet)
Samarbejde med Køge Handelsskole
Carsten orienterede om seneste møde med Køge Handelsskole (KHS) herunder om tankerne med
etablering af et teamudviklingskoncept.
Beslutning. KJS fortsætter dialogen med KHS med henblik på at afdække omfang og økonomi.
Sommersjov lørdag den 7. Juli
Jolleafdelingen gennemfører sommersjov lørdag den 7. Juli. I den forbindelse skal bestyrelsen have
en repræsentant til stede på dagen.
Beslutning: Bestyrelsen vil arbejde på at finde en person, som i samarbejde med Sandra kan
repræsentere KJS på dagen.

Køge Sejlklub, Bådehavnen 6, 4600 Køge http://koegesejlklub.dk/

