Referat fra bestyrelsesmøde 9. maj 2019
Ordstyrer: Jesper Mandrup Keld
Deltagere: Ebba til kl 2015, Jesper M, Mads, Torben, carsten
Afbud: Tim, Morten og Jesper A.
1. Vild med vand 2019. (Carsten)
Status på arrangement. KJS deltager i år med Sejlerskolen, måske Joller og Ynglinge, samt “mal på
sten” og skattejagt. Havnen løber klubhuset til udskænking af kage og kaffe.
Havnens endelige fordeling af plads mellem de deltagende klubber, (KMS, KMHF, søspejdere og
søredning) udestår.
Beslutning, formand kontakter havnen med henblik på at løfte problemstilling, såfremt KJS skal benytte
Promenadedæk.
Det er efterfølgende blevet bekræftet, at jolleafdelingen deltager.
Klubbens telt bliver sat op i denne uge og taget ned efter pinse.
2. OSC (Carsten)
Status. Der er planlagt med samme koncept og program som sidste år. Der er godt 50 tilmeldte både,
med udenlandsk deltagelse fra Polen, Tyskland og Sverige. De fleste roller er nu bemandet. De sidste
forventes på plads inden for kort tid. Der er ca. 30 frivillige, som alle får en OSC hjælper polo shirt til
ejendom.
Beslutning: alle klubbens medlemmer er inviteret med til festen lørdag aften. Menu, priser og tilmelding
via opslag eller på OSC hjemmeside. Torben undersøger mulighed for at låne 100 stole på kommunen. efter mødet er der truffen en aftale med kommunen. Vi skal bare selv hente og levere dem retur.
3. Y-bomme til L23 og ynglinge (Carsten)
L23 og ynglinge får plads på den nye promenadebro. Med henblik på optimale forhold ønskes fortøjning
via y-bomme. Havnen har undersøgt prisen, som er kr. 4.600 pr stk inkl moms. Vi skal bruge 4, hvis vi
kan sælge den brede y-bom og ellers tre.
Beslutning: formand kontakter havnen ift det videre forløb og endelige priser inkl et par mindre tekniske
justeringer.
4. Rengøringsfrekvens i klubhus - (Carsten)
Der er flere brugere af klubhuset. I dag gøres stueplan en gang månedligt. Skal frekvens og omfang
ændres?
Beslutning: Mads kontakter egen rengøring med henblik på at få et tilbud inkl 1. Sal.
5. Jolleafdeling - (Carsten)
struktur - Status - Dennis har ikke tid, så vi er tilbage i udgangspunktet, hvor Sandra løfter hele opgaven.
Beslutning. Vi afsøger forskellige muligheder, for at hente inspiration. Vi tager bla. en kontakt til Dansk
Sejlunion med henblik på at få hjælp til det videre arbejde. Vi er klar til at investere økonomisk i den
rigtige løsning.
6. Børneattester (Mads)
Der mangler børneattester fra tre personer.
Beslutning. Hvis vi ikke kan få attesten inden for 2 uger, skal de ikke deltage omkring de unge, før
børneattesten er på plads. Carsten får en liste med navne fra Mads.
8. Lån af klubhus (Carsten)
Vi har et behov for at have en venteliste til dem, der ønsker at låne klubhuset i sejlersæsonen, men først
kan få svar 1. Mnd før.
Beslutning: Google drive doc oprettes. (Mads)
9. Salg af klubeffekter
Det skal være nemmere for klubbens medlemmer og andre at købe klubeffekter som fx t-shirt mv.
Beslutning: vi gør det tydeligt på klubbens hjemmeside, hvem man skal kontakte og måske et opslag i
klubhuset.
10. Nye medlemmer (Mads)
Vi har brug for en mere struktureret håndtering af nye medlemmer.
Beslutning: Jesper M. Udformer forslag til velkomst mail.
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