Referat fra bestyrelsesmøde 10. januar 2019

1. Jolleafdeling

Ungdomslederenfunktionen er splittet op i to roller. En koordinator på land og træneransvarlig på vand for
både, optimist, 2 zoom8 og - ynglinge, samt en grejansvarlig og en brovagt.
Beslutning.
Sandra vil gerne have rollen som træneransvarlig.
Koordinator på land: hvem kunne være kandidat - bestyrelsen finder kandidat
Forældremøde 28. Januar, formand og næstformand, samt Sandra, koordinator og grejansvarlig deltager.

2. Status jollepladsen (Jesper A.)
Salg af 405 joller.
Evt. Køb af zoom8, til god pris !.
Kvas bliver kørt gennem flieshugger
Der kommer en bom op ved indkørsel til området.
Ynglinge - tre pladser på Nokken
Beslutning
2 x 405 sælges sammen med en 3. Fra Steen K for kr 9000
Steen knap koster kr 2500
KJS køber Jesper A zoom8 for kr 8000
Vi sætter stolper i jorden, som markerer det område, hvor man ikke skal kunne køre med biler.
Formand tager kontakt til havnekontoret mhp at diskutere en muliligbplscefing af de tre ynglinge på Nokken
ved den nye gangbro.

3. Klubprogram/aktiviteter for de Q1

Det har været både dato- og emnesammenfald med arrangementer i KMS. Det er uhensigtsmæssigt.
Beslutning.
Vi skal koordinere vores aktiviteter bedre med relevante klubber.
KJS vil række ud til KMS og andre når relevant en til to gange om året.
Aktivitet skal ind i planen.

4. Generalforsamling
indkaldelse til 28. februar
agenda, ordstyrer, kenneth?
ændring af vedtægter jvf input fra sidste års generalforsamling
hvem er på valg,
regnskab og budget.
Forslag til "ægtefælle- medlemskab" ja kr 250.
Andre forlag
Alle modtager genvalg.
Formænd input til formandens beretning
Beslutning
Indkaldelse på klubbens hjemmeside, facebook og opslag i klubben.
Kenneth bliver spurgt om han vil være ordstyrer- han kan desværre ikke den dag.
Jesper Mandrup kommer med forslag til ændring af vedtægter
Alle i bestyrelsen modtager genvalg
Der er plads til en supplement mere, hvis der en som ønsker at være med
Afdelingsformænd skal levere input til formandens beretning i form af et eget indlæg.
Formænd inviteres med på næste bestyrelsesmøde.
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5. Surferne

Hvad sker der hos surferne og hvad vil de på sigt?
Beslutning
Vi skal have fundet ud af, hvad der skal ske med klubbens grej og containerne på stranden. Hvem
kontakter Per Bakholt

6. Sponsorer
Formålet er at blive dygtigere til at arbejde med sponsorer generelt i KJS.
OSC møde med Jørgen Schønherr 15. Januar
Jysk energi
Beslutning
Vi bruger OSC til at få erfaringer med at arbejde mere strategisk med sponsorer.
Vi gør ikke mere ved jysk energi, da OK tilsyneladende tilbyder noget tilsvarende.

7. DS klubudviklingspris emne blev diskuteret
Beslutning
Formandens indstilling sendt i høring.

8. Brugerrådet - nyt

Den nye promenadebro forventes klar til sæsonstart ultimo april.
Brugerrådet diskuterer muligheder og indretning ifm. et fælles søsportscenter. Her kunne en fact finding tur
evt kombineret med Bådudstilling i Fredericia besøg i Kerteminde og Middelfart sejlklub for at se på
klubhusindretning - besøg i Sundby også - være en mulig
Muligheden for en tur til Sundby blev luftet.
Beslutning
Tiden tillader ikke en fælles bestyrelsestur til Fredericia og Middelfart.
Næste møde
Budget 2019
Indlæg fra formænd.
Søsportcenter
hvem vil være med til at formulere vores behov og besøge andre klubber?
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