Referat fra bestyrelsesmøde 13. juni 2019
Beslutningsreferat.
1. Y-bomme til L23 og ynglinge.
Havnen monterer Y-bomme på Promenadedæk inden for den nærmeste tid på baggrund af skitse fra os.
Afrigning skal vi lige være OBS på. Det skal se pænt ud. Bompressing kan måske være en løsning.
Beslutning: Fender til trinbræt - Tommy køber i Biltema (JM)
Bompressening til L23 og ynglinge,tages op igen på næste møde (CE)
2. Rengørings frekvens kr 1.300 pr måned for en gang rengøring.
Tilbud omfatter rengøring af stueplan, trappe og 1.sal (støvsugning og vask af gulv)
Beslutning: Vi hører eksisterende firma hvad de kan gøre det til. (Ebba?)

3. Trailerpladser på jolle området
Why: hvis vi åbner op for det, skal vinhave et klart formål, som gavner klubben.
Beslutning: Morten og Jesper kommer med oplæg til næste møde. Vilkår for lån af plads, pris for lån inkl
undervisning. Inkl definition af en jolle.

4. Vild med vand
Godt arrangement og fint samarbejde med de andre klubber. Lidt snævret med pladsen på
Promenadedækket. Det største problem var at få både og joller til kaj. Mange besøgende som til tider måtte
stå i kø. Der kommer nok et par nye medlemmer. Også fin tilslutning til “mal på sten”
Der aftalt evalueringsmøde med havnen og de andre klubber den 17. Juni. Ebba og Carsten deltager.

5. OSC 2019
OSC gik godt. Alle sejlere havde en god oplevelse. Det var faktisk første gang at alle både kom rundt og i mål i
det tidsrum, vi havde håbet på. De fleste var i mål i løbet af lørdag, så alle var med til præmieuddeling og fest
lørdag aften.
Vi fik i år for første gang testet hele vores set-up. Det gav os en række erfaringer, som vi kan bruge fremover.
Vi fandt bla. Ud af, at der skal være klare ansvars- og jobbeskrivelser på kerneområdernemsamt flere hænder
i planlægningsfasen, bl.a på it-området.
Tirsdag den 18. Juni har vi evalueringsmøde med hjælperne.
Beslutning:
Vi har OSC i 2020
OSC skal være et klubevent. (Jm, mtm, på hjemmeside)
6. Jolleafdeling
Dennis har trukket sig som koordinator, så Sandra har den alene igen.

Ida vil gerne være hjælpetræner, så hun dukker op et par gange, for at se om det kan fungere med studiet i
København. Der kan blive et issue med transportudgift, når man er studerende.

Beslutning:
Vi skal have fundet en holdbar løsning på trænersituationen og en evt. Finansiering af Idas transportudgifter.
7. Medlemsregister
I dag har vi medlemsdata to steder bl.a af hensyn til kontingent opkrævning og rapportering. Det
givermproblemerniftbatnkunne udveksle information.
Beslutning:
Jesper M. og Ebba kommer med et bud på en løsning, som imødekommer vores behov
8. ZHIK sejlertøj.
Der er mulighed for at prøve og bestille sejlertøj med KJS logo.
Beslutning:
Klubjakke bliver marineblå.
Der kommer opslag på klubbens hjemmeside, Facebook-grupper og opslag i klubhus.
Der bliver mulighed for at prøve tøjet onsdag den. 19. Og 26. Juni.
Sidste frist for bestilling er 2. Juli.

Køge Sejlklub, Bådehavnen 6, 4600 Køge http://koegesejlklub.dk/

