Referat fra bestyrelsesmøde 14. september 2019
Deltagere: Jesper A., Jesper M., Morten T., Mads T.M. Og Carsten E.
1. Ungdomsafdeling
KJS ønsker at etablere en ungdomsafdeling for unge mennesker, der vil sejle optimist, zoom8 eller
ynglinge. Det vil have den konsekvens, at jolleafdelingen nedlægges og alle aktiviteter mv overføres til
den nye ungdomsafdeling. Et ungdomsudvalg vil udgøre den daglige ledelse af ungdomsafdelingen.
Udvalget konstituerer sig selv.
Beslutning: KJS etablerer en ungdomsafdeling med ungdomsudvalg består pt. af Sandra, John, Svenn, Jesper
A. Materiellet består af optimist, zoom8 og ynglinge.
Udvalg konstituerer sig den 19. Sep, hvorefter der hurtigst muligt gennemføres et møde med bestyrelsen
mhp at forventningsafstemme samt aftale rammer og regler mv. for det videre arbejde.
Facebooksider og hjemmeside konsekvensrettes.
2. Organisation i KjS, hver udvalg skal have en kontaktperson i bestyrelsen.
Beslutning:
Tirsdagsholdet: Ebba.
Ungdomsafdeling: Jesper M.
Kapsejlads: Mads
Sejlerskolen: Morten
Windsurfer:

3. Økonomi
Der er et overskud på kr. 68.700 i på driften. Det er lidt omstændigt med det nuværende system, at løse alle
de opgaver, der ligger i rollen som kasserer.
Beslutning.
Særskilt møde snarest , hvor adm. System mv er på agendaen.

Sponsoraftale med Føtex Ølby på pantdonation.
Værdi. Min Kr 5.000
Beløbet er øremærket ungdomsaktiviteter..
Aftalen løber fra 1. Sep 2019 til 1. Sep 2020.
Vi optræder med logo ved pantautomat i Ølby med hvem vi er og hvad pengene går til.
Beslutning
Ungdomsafdeling kommer med forslag på konkret aktivitet.

OSC 2020
Per og Morten ønsker ikke at fortsætte. Er KJS interesseret i at overtage konceptet?
Beslutning:
Carsten rækker ud til Per, står beslutningen ved magt om at slippe OSC?
Er han fortsat interesseret i at overdrage OSC til KJS.
Er han interesserer i at spille en rolle?
Senest på næste bst. møde skal der tages en beslutning.
Møde med Per, hvad gør han hvornår.
Leje af lokale - princip ved udlån til klubber (Mødrehjælpen).
Beslutning:
Andre foreninger kan låne klubhuset gratis.
Ved tvivl spørges bestyrelsen.
Ebba og Carsten administrerer udlån.

Vinterforedrag - hvad skal vi have af aktiviter og hvornår.
Beslutning
Aktiviteter skal koordineres med KMS, ferie, sport mv.
- Fx Hempel polering (carsten) (april)
- kapsejladsregler (Jesper A)(marts)
- Foredrag (Mads T) (jan-feb)
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