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

Referat fra bestyrelsesmøde 10. oktober 2019 
 
Deltagere: Jesper A, Jesper M., Morten, Ebba, Torben og Carsten. 
 

1. Møde med ungdomsafdelingens ledelse (Sandra, John og Jesper), der var afbud fra Svenn, som ønskede 
af forventningsafstemme ift beslutningskompetencer og kommunikation. 

 
Beslutning: så længe ungdomsafdelingen bevæger sig inden for det aftalte område af aktiviteter, behøver 
ledelsen af ungdomsafdelingen ikke spørge bestyrelsen. Det samme gælder ift udgifter. Så længe udgifterne 
hænger sammen med aktiviter og budget, skal bestyrelsen ikke involveres. 
Bestyrelsen skal involveres i tide, hvis man er i tvivl om mandatet dækker en aktivitet eller udgift. 
 
Ønsket om en ny facebookside blev drøftet, uden at der blev opnået enighed. Der er forskellige behov og ønsker 
til hvordan siden skal bruges og opleves, så der indkaldes til et nyt møde snarest muligt. 
 
Bestyrelsen skal have input til budget 2020 senest 1. November 2019. 
 
Kommunikation til og fra bestyrelsen går via kontaktpersonen, som er Jesper Mandrup. 
 
 

2. One Star Challenge 2020. 

Om KJS skal genneføre OSC i 2020 er ikke endeligt afgjort endnu. Der er en del usikkerhedsfaktorer som endnu 
ikke er afklaret. Det drejer sig om omfanget arbejde i forbindelse med markedsføring og dialog med potentielle 
deltagere og ikke mindst bemanding af raceoffice. Dertil kommer hele række af praktiske opgaver før og under 
arrangementet. Det mest kristiske af få afklaret, for at vi vil melde ud, er dog bemanding af race Office med en 
erfaren sejler, der ved og har erfaring med at løfte opgaven. 
 
Beslutning: 

• vi skal inden 1. November have fundet lederen af raceoffice. Bestyrelsen skal frem til 1. November 
arbejde målrettet på at finde den person. 

• Budskabet om at vi skal have den post på plads, vil blive kommunikeret ud ifm stander ned festen og på 
klubbens hjemmeside. 

• Når vedkommende er fundet kommer udmeldingen om at OSC 2020 gennemføres. 
• Formand orienterer Per Dragelund om beslutningen og deadline. 

3. Brugerkrav til regnskabs- og budget system. 

Vi har brug for et system som er enkelt og nemt for Ebba at bruge. 
 
Beslutning: 

• Ebba kigger på mulige løsninger og melder tilbage. 
• Systemet skal kunne håndtere indbetalinger, så de automatisk konteres på den rette konto. 
• Man skal kunne se, hvem der har betalt 
• Man skal kunne betale med mobile pay 
• Systemet skal ikke nødvendigvis kunne håndtere medlemslister. 

4. Generel snak om emner som skal på agendaen. 

 
Vi skal have emner som skal debatteres - ikke sagsbehandling. 
 
Debatform skal skabe energi og engagement 
 
Vores mål er aktiviteter på vandet som skaber glæde og gerne flere unge medlemmer eller familier med børn. 


