Referat fra bestyrelsesmøde 11. april 2019
1. Stander op
Kort gennemgang af program.
Vi mødes kl 14 ved jolleskur, formanden holde ren kort tale, vi råber hurra for KJS og haler flag og stander op.
Efterfølgende kaffe og kage i klubhuset.
Status: hvad skal der skema planlægge dagen:
- Tale: formand, input til agenda.
- Flag op: kjs flag, ungdomsvenlig sejlklub, stander/flag
- hvem haler dem op Jesper A, finder gaster.
- Kaffe og kage i klubhuset.

2. Vild med vand 25. Maj (1200 - 1600)
Havnens planlægningsmøde med blev aflyst grundet manglende tilslutning.
Beslutning:
Ebba er overordnet driver for KJS.
Vores aktiviter:
- vi er med joller, ynglinge og måske surfere
- åben båd
- male på sten
- Skattejagt.

Vi skal undgå en gentagelse af 2018 - hvor der var for mange aktører på kriblekrablebroen på samme tid.
Vi skal have en koordinator - som har overblikket på broen.(Torben Bjerre)

Vi sejle ikke med joller, ynglinge og L23 på samme tid i år. Al sejlads udgår fra krible krablebroen.
Kun erfarne L23 sejlere (instruktører) må sejle med gæster.

3. Jolleafdeling
- Aktiviter viser et behov for fortsat fokus på forventningsafstemning, struktur og information.
- Næste statusmøde bliver den 27. Maj kl 20.
Beslutning: Carsten tager et møde med Sandra og Dennis.

4. Sommersjov
I 2018 deltog KJS Jolleafdeling i sommersjov en enkel dag. Hvor 10-12 unge fik en eftermiddag på vandet i en
jolle. Dette tilbud vil vi gentage i 2019.
Beslutning:
Dennis og Sandra har opgaven med at komme med et oplæg.

5. Jollepladsen
Renovering af området pågår fortsat. Stød er gravet op men ligger fortsat på jollepladsen.
Containere samles i hjørnet og der etableres omklædningsforhold mv
Der skal være lys i bygningen.
Havnen vil gerne etablere en stil mellem KMHF og jollepladsen.

Beslutning:
- Vi kontakter havnen med henblik på at finde en løsning på strømproblematikken. (Formand)
- Opbevaring af grej i jolleskur er forbeholdt de aktive aktiviteter. (Brugt mest)
- Grej som ikke er i aktiv brug vil flyttet til containerne.(få gange om året)
6. Leje af klubhus.
- Hjælper regelsættet os med at opnå det, vi gerne vil - eller er de blevet for rigide?
- Hvor mange pop-up eller spontane arrangementer har vi haft i sejlersæsonen det sidste år?

Beslutning
- Regelsæt revideres så det bliver tydeligt at sejladsaktiviteter har fortrin også for klubber udefra.
- Formand kontakter klubber som har forespurgt på adgang i pinsen.
7. Containere på Nordstranden.
Sag fremsendt til kommunen - afventer svar.
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8 En løs snak om:
- Frivillig rekrutteringsansvarlig
- Gastebørs

Beslutning:
- Gastebørs genopstår som en liste på klubbens hjemmeside. (Mads)
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