Referat fra bestyrelsesmøde 8. november 2018

1. Melges 24 WM - afrunding
Et møde med danske repræsentanter for Melges 24 vedr. muligheder for at arrangere et EM eller
WM.
Beslutning
KJS siger nej tak på nuværende tidspunkt til at medvirke som medarrangør af et mesterskab.

2. Møde med Jan og Jørgen
Forsommerens aktiviteter på og omkring havnen, hvor hverken bestyrelsen eller de var tilfredse med
kommunikationen. Formanden undskyldte, da KJS lavede en klar fejl, som skyldes manglende
overblik, da vi tilbagekaldte tilsagn om lån af en gummibåd til Jan.
Beslutning
- kommunikationen skal blive bedre
- Kommunikationen skal starte i god tid
- Er der problemer så taler vi sammen
- Klare aftaler og ingen trekantsdrama.
- Formand er kontaktperson mellem dem og bestyrelsen
- Jan og Jørgen vil gerne bidrage til klubbens aktiviteter

3. Afrapportering på input fra hjælperne.
Gennemgang af hjælperne feedback fra sommerens Hjælperfest blev gennemgået.
Beslutning
Feedback vil blive brugt til inspiration når nuværende og kommende aktiviteter skal prioriteres.
Listen bliver lagt på hub spot.

4. Brugerrådet afrapportering - referat.
Marineudvalget - lokalplan - status og tidsplan - modus for det videre arbejde.
Man kan holde sig orienteret omkring planer og tanker for udviklingen af Køge Marina.
https://www.koege.dk/…/043c295e-9fbc-45e7-9039-840d34066174…
Lokalplan kommer i høring fra juli 2019.
Beslutning
Bestyrelsen vil blive holdt løbende orienteret omkring udvikling af arbejdet i Marineudvalget.

5. Vinterprogram
Vi skal have gang i forskellige vinteraktiviteter, både sociale, service og dem der giver sved på
panden.
Beslutning:
- Vintertræning -løb onsdag og cykling søndag. Se tider og tilmelding via klubbens facebook og
kalenderen.
- Foredrag, Mads er ved at have aftaler på plads, datoer komme på facebook og klubbens kalender.
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- Reparation af sejl mv. Sejl er er afleveret til Høj Sejl og forventes retur i februar.
- Generalforsamling - torsdag den 28. Februar kl 19
Bestyrelsen vil endvidere arbejde med en række emner, som hver får en ankerperson, der
afrapporterer til bestyrelsen.
- Ungdomsafdeling, Carsten og Jesper M
- Generalforsamling, vedtægter og kontingentstruktur carsten og Jesper M,
- Drejebog til stævner og aktiviteter. Vi finder en søndag i januar 10-12 januar.. hvor vi inviterer
nøglepersoner ind, henrik, Morten Jesper, Per..og måske flere
- Husets udformning og udsmykning (indretningsarkitekt- Carsten) Morten T og Jesper A. og Mads.
Den “lange” afsluttende debat
Ungdomsafdeling.
- udvikling af en samlet plan. Der er tre bærende værdier: sjovt, lærerigt, sikkert.
- Møde Svenn og Sandra +trænere torsdag den 15. Kl 19.
- Carsten deltager fra bestyrelsen, Jesper M kan ikke deltage.
- Formål er at skabe by in fra alle og herefter aftale rammen for det videre arbejde. Herunder
hvordan træning skal tilrettelægges og gennemføres. Først derefter taler vi om udstyr, roller,
opgaver og ansvar.
- Skal vi have en sejladsteknisk backing gruppe, som kan sparre med trænere og ledere ift
træningsformer og udstyr?
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