Referat fra bestyrelsesmøde 16. august 2018
Deltagere: Jesper M., Ebba, Ida, Tim, Morten, Carsten, Mads
Afbud: Jesper A
Agenda til bestyrelsesmøde.
1. Hjælperfest - status, antal deltagere og udestående
Begrænset tilmelding, trods annoncering.
Tim og Mads arbejder på et festligt indslag
Carsten orienterede om sine tanker ift tale og "feedback"
Beslutning:
Jesper M vil genopslå invitation.
Vi skal som minimum være 1:2 (bestyrelse vs hjælpere) for at festen bliver gennemført. 24. August
er deadline for beslutning om festen holdes.
Borddækning torsdag bliver efter reception (Anita og Oluf)
Linda får besked den 24. August.

2. Profilklub - status og perspektiv (se særskilt mail)
Der er planlagt med 11 dage, hvor de 6 har været gennemført og 2 er blevet aflyst.
Varieret tilslutning, alle har dog haft en god oplevelse.
Svenn har sendt et oplæg til hvordan en fortsættelse kunne se ud.
Beslutning.
Hvis vi vælger at etablere en ungdomsafdeling omkring ynglingene skal vi have fundet en holdbar
model og beskrevet en struktur, der kan understøtte den.
Jesper og Carsten arbejder videre med en løsning.

3. Sommersjov - status og erfaringer
10 unge var mødt til en eftermiddag på vandet. Der var lidt forvirring omkring bådmateriel, da den
store gummibåd tidligere var blevet lovet væk til et andet arrangement. Sagen blev dog løst ved at
Søredningen stillede deres gummibåd til rådighed.
Beslutning.
Vi skal være med næste år og den ansvarlige i KJS regi skal stå på som kontaktperson.
For at undgå en gentagelse af dobbeltbooking af gummibåde, skal vi have etableret en
bookingkalender til gummibåde. Jesper Mandrup ser på en løsning.
4. Projekt stærkt fra start...
Køge Handelsskole har et integrationsprojekt, der retter sig mod nye unge borgere i Køge
Kommune. En af måderne man arbejder med integration på, er gennem foreningslivet. De har derfor
rettet henvendelse til bl.a KJS, for at høre om vi kan tage imod en 12-14 unge en mandag eller
fredag i tidsrummet 1200-1500.
Beslutning.
KJS vil gerne forsøge at arrangere en dag, hvor de kan høre om KJS og vores aktiviteter, samt evt.
prøve en tur i en L23 eller en ynglinge.
Carsten arbejder pr med en dato, der hedder den 27. August, men det kan også blive senere, da det
har vist sig vanskeligt at skaffe medlemmer, som kan løfte opgaven dette tidsrum.
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5. Hvad skal vi have gang i eller talt om, som rækker længere ud i fremtiden?
Hvilke former for tilbud vil vi gerne have i vores ungdomsafdeling og hvordan vil vi organisere os?
Løs snak om forskellige ideer og ønsker...
Beslutning.
Vi vil genbesøge emnet på de kommende bestyrelsesmøder.
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