Referat fra bestyrelsesmøde 20. september 2018
Deltagere:
Ebba G., Jesper M., Jesper A. Tim K., Carsten E., Mads T.M.
Afbud fra Morten og Ida.
1. Gennemgang af regnskab.
Gennemgang af regnskabet viste overskud på ca. 70.000. Der er i år indtægter for kr. 300.000 og
udgifter for ca. 200.000. Der forventes udgifter resten af 2018 på ca. kr. 30.000. (inklusiv
færdiggørelse af skolestue på 1. sal)
Beslutning:
• Der er penge til at klubben kan deltage i DS Klubkonference 2018.
• Ebba og Jesper M. vil gennemgå forsikringer på joller mhp at vurdere, om de dækker vores behov,
fx for kaskoforsikringer mv.
2. Jolleafdeling
Sandra fremlagde sine ønsker om at kunne udvikle og fastholde ungdomssejler ved i højere grad
end tilfældet er i dag at kunne tilbyde ramme (joller), som passer til sejlernes formåen.
Beslutning:
• Sandra fremsender primo 2019 en plan for hvad og hvordan hun ser, at det skal ske. Herunder
forslag til budget og finansiering, struktur, uddannelse af trænere og timeforbrug. Planen udvikles i
løbet af 2018 med støtte fra formanden.
• Jesper A og Sandra gennemgår joller (optimist og 405) med henblik på at udpege de joller, som vil
blive forsøgt solgt hen over vinteren. Den frigjorte kapital vil blive brugt ifm udvikling af
jolleafdelingen.
3. Klubkonference 2018 (16-17 nov) –
Fokus på udvikling af ungdomsarbejde og rekruttering af nye ledere. Hvem skal med ud over
Carsten?
Beslutning:
• Carsten, Bent og Stefan deltager.
4. Ida ønsker pga. studie i København (DTU) at træde ud af bestyrelsen - hvem træder ind i stedet
for?,
Beslutning:
• Mads træder ind i stedet for Ida.
• Ebba køber gave til Ida.
5. ”Stander ned” fest lørdag den 27. oktober
Stander ned, form og indhold, deltagere, indslag fra Kapsejlads, Sejlerskole og øvrige koordineres
med toastmaster …Linda med maden (pris), tidsplan, invitationer og opslag.
Beslutning:
• Jesper M udformer opslag og udsender invitationer.
• Linda laver maden til en kuvertpris på kr 125. Der afsættes kr 25 til pynt, chips mv.
• Der vil være salg af drikkevarer til rimelige priser
• Tidsplan:
• Stander ned kl 1700 – vi mødes ved masten, formanden har ordet.
• Spisning kl 1800 – toastmaster sætter agendaen
• Toastmaster: xxx
• Oprydningshold: Jesper A og Carsten
6. Jollepladsen - facelift
KMHF har tilbudt at fælde træer mod at måtte få træet, hvilket de har fået lov til af formanden de
forventer at gå i gang i løbet af oktober. Jesper A gennemgik planen for facelift.
Beslutning:
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• Ekstra container ved ny jolleplads i hjørnet undersøges.
• Vi skal have afklaret, hvad der skal ske med surfer container på stranden – skal den op til de
andre? Jesper Andersen, Jesper Mandrup
• Alle både skal have årsmærke på.
• Unge under 18 år står gratis.
• Jesper A. kommer med lejeaftale på jollegrund.
7. Stævneteam (Morten)
Emnet udskudt, da Morten var fraværende.
8. Ny dato for hjælperfest 2019?
Ligger hjælperfesten på det rigtige tidspunkt…kunne den ligge i september, eller måske på et andet
tidspunkt.
Beslutning:
Emnet tags op på næste møde.
9. Vintertræning
Ideer til aktiviteter hen over vinteren. Tanken e at tilbyde aktiviteter, som gør at vi mødes
regelmæssigt, så der er gang i klubhuset.
Beslutning:
• Kapsejlads regler i teori og praksis – vi arbejder nu med en model, hvor vi 2-3 gange i løbet af
vinteren mødes en søndag for at diskutere kapsejladsregler. Arrangementet afsluttes med en Claus
Høj kommer og fortæller om trim af rig og sejl. (Jesper A)
• Vi mødes allerede nu hver onsdag kl 1830 til en lille løbetur rundt på havnen i roligt tempo, hvor
alle kan være med. Løbeturen kombineres med let fysisk træning efter instruktion af dagens træner.
Vi løber ikke stærkere end at vi kan føre korte samtaler. Træningen afsluttes med en kop kaffe i
klubhuset.
• Vi vil i løbet af vinteren arrangere en række spændende foredrag, som vil blive annonceret på
vores hjemmeside. (Mads)
10. Færdiggørelse af skolestue på første sal
Bent fremlagde en plan for færdiggørelse af lokalet, som vil koste kr 12.000.
Beslutning.
Bent sætter gang i færdiggørelsen.
11. Ynglingesejlads .
Svenn vil gerne fortsætte med at arrangere ynglingesejlads. Tanken er at bruge erfaringer fra
profilklub og stærkt fra start til at sætte en ramme for et attraktivt tilbud. Målgruppen er de 13 – 20
årige unge i Køge kommune og omegn.
Beslutning:
Svenn sætter gang i aktiviteten. Har fået besked.
Vi bruger vinteren på at få en struktur for ungdomssejlads på plads.

12. L23 klub trim dag.
L23 klubben vil gerne låne klubhuset til en trimdag.
Beslutning:
L23 klubben kan låne klubhuset den 11. og 12. Maj 2019.
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