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Referat fra bestyrelsesmøde 3. oktober 2018 
 
 

 
Deltagere: Jesper Andersen (JA), Jesper Mandrup Kjeld (JMK), Tim Kastbo (TK), Morten Thomsen 
(MT), Mads Thusgaard- Madsen (MTM), Carsten Ewertsen (CE) 
 
Afbud: Ebba Glückstad (EG) 

1. Stander ned 

Program for dagen blev gennemgået og opgaver uddelegeret. 

Beslutning:  

• Fredag i næste uge opdateres deltagerliste,  
• Fredag den 19. oktober skal Linda have besked omkring menu.   
• JMK er toastmaster  
• JA køber øl og vand.  

2. Lokaletilskud 

Opjustering af anvendelse i 2018 og forventning til 2019. Svar til Køge kommune (Ebba)  

Beslutning: 

Emnet udskydes til næste bestyrelsesmøde. 

3. Ungdomsafdeling  

Køge Sejlklub er en Ungdomsvenlig sejlklub. Det betyder bl.a. at vores aktiviteter i 
ungdomsafdelingen skal være karakteriseret ved at deltagerne har det sjovt, at de udvikler sig som 
sejlere, at aktiviteterne foregår sikkert og at deltagerne har lyst til at komme igen. 

Beslutning  

• Rammerne omkring ungdomsarbejdet skal være på plads 
• Der skal være en gennemgående person, som sikrer den pædagogiske linje  
• Der skal være en klar rolle- og ansvarsfordeling mellem leder, trænere og assistenter 
• Til hver aktivitet er der formuleret et læringsmål, som deltagerne kender før træningen starter 
• Aktiviteter og den tilhørende indsats evalueres systematisk og regelmæssigt med henblik på at 

tilpasse aktivitet og adfærd til det ønskede resultat.  
• Undervisningsformen er tilpasset målgruppen og de rammer, som der er på dagen (sommer, 

vinter, inde eller uden for) 
• Vi vil etablere et neværk af frivillige som med inspiration i sommerens ”profilklub arrangement”, 

kan støtte leder og trænere ved konkrete aktiviter. 
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4. Brugerrådet 25. oktober.  

Foreløbig dagsorden: Orientering fra CE vedr. agenda til næste brugerrådsmøde den 25. oktober. 

1 Orientering fra formanden 
2 Nyt fra havneadministrationen, herunder økonomi 
3 Orientering om Marinaudvalget (§17, stk. 4 udvalg) ved viceborgmester Bent Steen Andersen 
(Formand for Marinaudvalget/Brugerrådsrepræsentant). 
4 Debat om Marinaudviklingen, og Brugerrådets rolle i denne proces. 
5 Evt. 
 
Beslutning 
Input til agenda fra KJS:  
• Kølbåde køres på land fra Nordstrand til kran, mange mennesker omkring vejen og ved Stacy.  
• Vindmøller på yder molen 
  

5. Turudvalg - ny struktur.  
Det første år med et turudvalg har givet en række erfaringer, som skal bruges i det videre arbejde. 

Beslutning  

• Turudvalg nedlægges og i stedet programsættes aktiviteter, hvor vi til hver aktivitet vil finde 
frivillige, til at stå for aktivteten. Fx Ven Rundt, familietur til Bøgeskove osv.  

• Vi skal udarbejde en standard drejebog, hvad skal ske før, under, efter en aktivitet og hvem skal 
vide hvad hvornår..  

6.  Stævneteam  
Vi skal have gang i et stævne- og vandteam.  
 
Beslutning 
Målsætning: Vi skal holde et DM i 2020 eller 2021 

• uddanne baneleder  
• Morten vil gerne være driver sammen med Andre, Jesper D.  

7. Ny dato for hjælperfest 2019  

Ligger hjælperfesten på det rigtige tidspunkt? Kunne den ligge i september, eller måske i løbet af 
vinteren. 
 
Beslutning 
• Dato flyttes til sidst i februar eller start marts. 
• Næste hjælperfest bliver i  2020 
 

8. Møderække i vinter  

Vi har brug for en nogle længere bestyrelsesmøder over vinteren, hvor vi skal diskutere 
udviklingstemaer. 

• Ungdomsafdeling  
• Drejebog til stævner og aktiviteter  
• Generalforsamling, vedtægter og kontingentstruktur  
• Husets udformning og udsmykning (indretningsarkitekt- Carsten)  
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Beslutning  

Carsten udpeger dato og agenda i tidsrummet 1300 -1600. Bestyrelsesmedlemmernes deltagelse 
afhænger i hvilket omfang man har interesse i det pågældende emne. 

9. Vinteraktiviter 
Vi skal holde gang i klubben hen over vinteren. Hvilke aktiviteter skal vi tilbyde? 
 
 
Beslutning  
Der bliver et månedligt møde fra januar måned. Temaerne bliver bl.a. kapsejladsregler, deltagelse i 
store internationale stævner, tursejlads og trimning af sejl og rig.  
Jesper Andersen er driver på denne opgave. 
Mads er driver på tursejladsdagen. 
 
 
Emner til næste bestyrelsesmøde  
• Generalforsamling  
• Emner til suppleant  


