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Referat fra bestyrelsesmøde 22. august 2019 
 
Beslutningsreferat 
 
- Del 1 er beslutninger 
- Del 2 er emner til orientering og debat. 
Del 1. 
1. Opgaver fra sidste beslutningsreferat. 
Fender på jollebroen - vi skal have monteret fendere på Jollebroen, så alle 5 joller rammer et blødt punkt, 
hvis de rammer jollebroen. 
Beslutning: Jesper A. beder Tommy M. om at indkøbe og montere dem. 
Ca pris. Kr 1.000. 
2. Jolleplads. 
Vilkår for opstilling og betaling på jolleplads skal fremgå af klubbens hjemmeside. 
Beslutning: Jesper A. ommer med et bud på en tekst, herunder hvordan betaling og administration af 
klistermærker skal foregå. 
3. Containere 
Flytning af containere fra Nordstrand til jolleområde. Køge kommune har bedt KJS fremsende en 
plantegning, som beskriver, hvor containere skal placeres på jolleområdet. 
Beslutning: Mads udformer en og fremsender en tegning efter koordination med Jesper A. 
4. Jolleafdeling 
Sandra viser gode takter. Der er nu mere struktur og retning på træningen. Det har hjulpet at Flemming K 
er kommet til som træner for de store. Jesper A påtaler og kommer med råd til træning for de store 
jollebørn. 
Sandra har forespurgt på muligheden for at indkøbe yderligere 2 zoom8, da flere af optimistsejlerne er 
ved at være for store til en optimist. 
Beslutning: 
- Hvis behovet er vedvarende vil vi indkøbe i første omgang en zoom8. Måske med OSC logo på. Ca pris 
kr 12.-14.000 
- Grejpolitik/lånepolitik skal udformes til vinter i samarbejde med Sandra. 
Ida er en rollemodel, som KJS gerne vil fastholde. Ida bor til daglig i København, hvor hun studerer på 
DTU. 
KJSjolleafdeling er under opbygning og Ida kan tilføre noget nyt - Ynglingesejlads. 
Ida vil nemlig gerne komme til Køge hver mandag, for at hjælpe til i jolleafdelingen, fx med at sejle 
ynglinge. Idas indsats er meget værdsat. Det giver klubben mulighed for at tilbyde et alternativ til sejlads i 
enmandsjoller, hvilket vi gerne vil kunne tilbyde. Ida vil endvidere kunne hjælpe til andre steder ved 
træningen, hvis behovet skulle opstå. 
Hun har dog ikke råd til at dække en transportudgift på kr 80 pr gang, så hvis vi gerne vil have hendes 
indsats, skal vi betale hendes transport. 
- Forventet udgift kr 320 pr måned. Det giver en samlet udgift på kr 1.000 for 2019. 
Beslutning 
- KJS beslutter at finansiere Idas ugentlige transportudgifter fra DTU til Køge og retur. Ca. Kr 80 pr gang. 
- Ida fremsender hver måned en oversigt til Ebba, over antal gange, hun har været i Køge til jolletræning. 
Fremmøde verificeres af Sandra. 
- Aftalen løber i 2019 eller så længe der jollesejlads i år. 
- Carsten orienterer Ida. 
30 sømil den 28. September. 
Tilmelding er åben. Sejlere fra andre klubber viser interesse. 
Der er hygge med grill lørdag aften. 
Det er kapsejladsudvalget som står for arrangement. 
Beslutning 
- Morten T. undesøger i kapsejladsudvalget, om der er basis for at tilbyde køb af grillpakke. 
- Morten T. Kontakter Jesper M. Mhp facebook boost. ( pris?) 
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Hjælperfest 
Dato for hjælperfest bør snart lægges fast. Formanden argumenterede for en dato forholdsvis tæt på 
stander op 2020 (11. April), men efter generalforsamlingen .. dvs medio marts kunne være et bud. 
Ambitionen er at udnytte momentum til at kickstarte sæson 2020. 
Beslutning: Kommer på agenda til næste bestyrelsesmøde. 
Klimasikring 
Hvordan bliver adgangsforholdene fra jolleskurene, når koten på Nordstranden hæves? 
Beslutning: Løfter problematik med kotehævning på Nordstrand ift jolleskurene overfor Kenneth 
Klubhus renovering. 
Hvordan kommer vi i gang med de projekter? 
Skal vi have en projektmand? 
- Projekter for indretning af klubhus 
- Køkken renovering 
- 1.sal, skolestue og opholdsrum færdiggøres 
- Toilet -renovering 
Skal vi have en oprydningsdag? 
Beslutning: Emnet tages op ifm stander ned talen. 
Opsamling på tidligere beslutningsreferater siden generalforsamlingen. 
Har vi beslutninger som ikke er blevet effektueret? 
Beslutning: Carsten leverer en status på næste bestyrelsesmøde. 
Del 2. 
Til overvejelse: Skal der reklamelogo på jollerne. Fx så man kan se, hvad OSC har sponsoreret? 
Der er flere voksne OK jollesejlere på vej. Pt er der 3, men flere er på vej. 
OSC 2020 
Næste møde med Per Dragelund og Morten T. er planlagt til tirsdag den 2. September. 
På mødet skal vi tale om rammer, økonomi og rollefordeling. 
Sejlerskolen har lidt færre kursister (36-38 stk), så sejlads hænger fint sammen. Der er natsejladsen 
fredag den. 23. August til Dragør. 
Leje af klubhus. 
Er niveauet rigtigt, skal vi have et rengøringsgebyr? 
Hvilke krav kan vi så blive mødt af fra lejer? 
 


