Referat fra bestyrelsesmøde 14. februar 2019

Start: 1800 Slut: 2000.
Deltagere: Carsten, Tim, Jesper A, Jesper M, Morten T, Mads T.M.
Afbud: Ebba kom kl 19
1. Generalforsamling
Vi skal have besluttet, hvem der skal være ordstyrer og referent. Formandens beretning kommer til
kommentering en uge før generalforsamling.
Beslutning:
a. Ordstyrer: Dennis Kjær
b. Referent, Mads T. Madsen
2. Jolleafdeling.
Ændring af rolle og ansvarsfordeling er nu faldet på plads. Ledelsen af jolleafdelingen udgøres nu af
en træneransvarlig og en koordinator. Den træneransvarlige har ansvaret for planlægning,
gennemførsel og opfølgning på træning og for udvikling af træning og trænerne. Koordinatoren
har ansvaret for aktiviteter på land før og efter træning. Både den træneransvarlige og
koordinator refererer ligeligt til bestyrelsen. Der er endvidere udpeget en grejansvarlig, som er
ansvarlig for, at jollepladsen fremstår pæn og ryddelig samt at jollegrejet er vedligeholdt og klar
til brug.
Beslutning.
a. Koordinator: Dennis Kjær
b. Træneransvarlig: Sandra Knapp
c. Grejansvarlig: Tommy Madvig
d. Vi indkøber og udleverer inden sæsonstart t-shirts og sejlerjakker til trænere, koordinator
og grejansvarlig.
e. Opdatering af børneattester. Koordinator udfærdiger og sender en liste til Mads T.
Madsen med kontaktoplysninger på de personer, som vi skal have en børneattest på.
3. Sejlerskole
På grund af stigende tilgang af nye elever til den kommende sæson anmoder Sejlerskolen om at
bestyrelsen finansierer anskaffelse af en fjerde skolebåd.
Beslutning:
a. Klubben køber en fjerde L23, ca. pris kr. 20.000.
b. Indtjening fra VHF kursus ca. kr. 6.000 indgår i finansiering
c. Ved næste møde med den ansvarlige fra Sejlerskolen Bent Knudsen skal vi have en
aftale om, hvordan vi sikrer sammenhæng mellem aktivitetsniveau og kapacitet – også
på længere sigt.
4. Havnen
Vi har brug for en aftale med Køge Marina om anden placering af klubbens tre ynglinge, samt
etablering af et ekstra trin tættere på vandet, så besætninger på små fartøjer kan komme sikkert
til og fra borde.
Beslutning
a. De tre ynglinge fortøjes på den nye promenadebro vest for slæbestedet. Vi ønsker en
fortøjning med stævn til kaj enten ved fortøjning til y-bom eller bøje.
b. Sejlklubben indstiller til Køge Marina, at man etablerer et ekstra trin 70 cm ned fra
overside af overkant på promenadedæk samt på bolværk under Masterkranen.
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5. Surferafdelingen
Vi skal beslutte, hvad der skal ske med surfercontainerne på Nordstranden. Vi har brug for plads
i jolleskuret til ynglinge. En løsning kunne være at flytte surfernes skolegrej til containerne og evt
flytte containerne tættere på jolleskurene.
Beslutning
a. Surfernes aktiviteter og ønsker på kort og lang sigt skal afdækkes, herunder fremtidige
ambitioner mht en surferskole og containernes nuværende placering.
b. For at spare penge framelder vi forsikringer på surferskole udstyr.
6. Banelederkursus
Morten Thomsen orienterede om banelederuddannelsen og om potentialet i nye aktiviteter for Køge
sejlklub. Morten må gerne være baneleder op til DM niveau, men ikke til et DM.
Vi kan nu holde stævner. Vi skal dog have et trænet crew på 5-6 personer, for at kunne gennemføre
en sådan aktivitet på tilfredsstillende vis. DS vil gerne komme og træne os.
Beslutning
a. Morten Thomsen og Tim Kastebo er ankerpersoner ift den videre proces.
7. GDPR
Husk GDPR reglerne for opbevaring af data om børn og unge, herunder hvem der har adgang til
data.
Beslutning:
a. Ingen personlige oplysninger så som billede, adresse og telefonnr på plakater ved
jolleskur
b. Medlemsdata på klubmail – ikke privat.
8. Regler for brug af klubbens udstyr
Med øget aktivitetsniveau på flere fronter, er der brug for at alle kender reglerne for brug af klubbens
udstyr.
Beslutning:
a. Jesper Mandrup genfremsender oplæg til regelsæt med henblik på sagsbehandling på
næste bestyrelsesmøde.
9. Vild med vand.
Vi skal have fundet ankerpersoner, som kan være klubbens koordinator og ansvarlig for at
gennemføre aktiviteter den 25. maj 2019 i klubbens ånd til glæde for medlemmer og gæster.
Stafet for livet bliver i år ikke gennemført samme dato.
Beslutning
a. Ebba Gluckstadt og Bent Knudsen er ankerpersoner.
10. Hjemmeside
Klubbens kalender er opdateret med nye features. Betaling til aktiviteter sker fremover ifm tilmelding
vha kort eller mobile pay.
Jolleside opdateres af jolleafdelingens koordinatoren
Beslutning
a. Aktivitetsudvalg fjernes fra klubbens hjemmeside eftersom udvalget ikke længere
eksisterer.
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11. Kommunikation
Bestyrelsen og klubbens kommunikation foregår via klubbens hjemmeside, facebook og mail.
Beslutning:
a. Hvis medlemmer ønsker at kommunikere på klubbens vegne med omgivelserne, fx
forbund, andre klubber, medier eller myndigheder skal det ved brug af klubbens mail og
være med klubbens logo. Nye budskaber skal godkendes af enten Jesper M. eller Mads.
Hvis udvalg eller andre af klubbens medlemmer har brug for teknisk hjælp til opsætning af beskeder,
kan man kontakte Jesper Mandrup.
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