Referat fra bestyrelsesmøde 12. marts 2019
Deltagere: Jesper M, Ebba, Mads, Jesper A., Torben B., Carsten
Afbud: Morten, Tim
Start kl 1900
Slut kl 2100
1. Konstituering af bestyrelse
Bestyrelsen konstituerer sig med Jesper M. som næstformand.
2. Godkendelse af beslutningsreferat fra generalforsamling
• Referat godkendt
• Evaluering af generalforsamlingen, god ro og orden, fin debat under eventuelt.
Beslutning:
Reformulering eller udbyggelse af formålsparagraf - KJS som interesseorganisation for sejlere, dermed
også aktivteter for ikke kapsejlere.
Model til for fremtidige generalforsamlinger, der tåler en gentagelse.
Beretning - vi skal være opmærksomme på, at beretningen ikke bliver for lang
Eventuelt - mere information, spørge undersøgende for at forstå.
Klubben inviterer til møde omkring lokalplan med tilmelding. (evt. også skriftlige input)
Råbe hurra for klubben.
3. Evaluering af det sidste års mødeform og frekvens.
• Er der behov for justeringer?
Beslutning:
Mødefrekvens er OK, kortere agenda. Skal være mere skarp på punktets formål.
Jesper ordstyrer,
Deltgere fremsender punkter til agenda til formand, med angivelse af formål med punkt
(orientering,debat, beslutning samt forventet tidsforbrug) - evt. Materiale, som skal være læst på forhånd
fremsendes ifm udsendelse af endelig agenda to dage før mødet.
Årshjul – Jesper M. oplæg til næste møde.
Regnskab, budget, møde med udvalgsformænd, aktiviteter.
Mødes hver anden gang 30 min til aftensmad. Første gang 11. april.
4. Jolledeling, orientering om status og den videre proces:
Fase 1 - reorganisering er på plads
Fase 2 - aftaler skal fungere i praksis mellem træner, koordinator og grejansvarlig.
• Hvordan vil vi evaluere det og hvornår?
Fase 3 - vi skal finde et par trænere mere i løbet af 2019
• Hvordan vil vi gribe opgaven an og hvornår.
Fase 4 - ved sæson slut i 2020 har vi mindst 20 jollesejlere!
• Er det realistisk og accepteret mål?
Beslutning
Forslag fast punkt på agenda i år
Status på indhentning af børneattester
• Er der behov for handlinger?
Beslutning: Mads rundsender liste med navne
5. Sejlerskolen: Status på træner og skolebåde.
• Status på anskaffelse af den 4. Sejlerskole båd - en L23 er købt til kr. 20.000. Halvdelen er betalt nu og
den anden halvdel falder, når båden er i vandet. Båden lander forhåbentlig i Køge søndag den 14. April
• Bent har søgt fondsmidler til en større skolebåd. back-up, hvis fondsansøgning bliver imødekommet
kan en af L23 bådene sælges igen. Bent ønsker kr. 20.000 til indkøb.
Beslutning:
• Træner situation. – løsning kunne være en dobbelt træner dag, så man tager to hold på en dag.
• Sælger af den fjerde L23, vil måske gerne være instruktør.
• Aflastning af Bent. Assistent til Bent
• Sejlerskoleelever hjælpe med ved OSC, Vild med vand hvor de viser sejlerskolebåde frem,
(rekrutteringsprofil) (carsten formulerer forslag til tekst sammen med Hans A)
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6. Orientering:
• Reglerne for brug af klubbens udstyr (Jesper Mandrup)
– behandles på næste møde.
• Havnen: Ynglinge ved nye promenadedæk er ok. Løsning med sænket dæk 70 cm fra overkant.
o Godkende højde - hvem?
• Surfere: Det er kommunens containere på Nordstranden. Så vi skal søge kommunen, hvis de skal
bruges til noget andet.
o Torben afklarer med Kenneth omkring containere.
o Per sælge surferudstyr. (formand)
Time to:
Det kommende år
1. Sejlerjakker med KJS logo?
• Sejlertøj til trænere og koordinator (zhink kr 943 pr jakker)
• Skal vi have en afprøvnings og bestillingsdag?
• Termin 15. Marts.
Beslutning:
Unge sejlerinstruktør (5 stk)
Collektion hjem til stand op – klubbens medlemmer kan købe jakke med tilskud.
2. Stander op..Skal vi bruge noget tid efter kaffen, når vi alligevel har medlemmer i klubben, til at
få en debat om lokalplan for Køge Marina, herunder et nyt søsportscenter..?
Beslutning - vi indkalder til et særskilt møde
3. Møder med udvalgsformænd, hvornår?
• Formål og indhold
Beslutning: møde med formænd i maj.
4. KMS: Møde mhp koordinering af aktiviteter over året mhp at undgå overlap. Søsportscenter anvendelse og indretning, placering.
Beslutning:
Formødemøde med formand og næstformand fra KJS.
Ebba deltager i KMS aktivtetsmøde.
5. Orientering fra kapsejladsudvalg
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