Referat fra bestyrelsesmøde 9. januar 2020
Deltagere:
Ebba, Morten, Jesper M, Carsten.
Afbud: Tim, Torben, Jesper A.
Omklædning jollesejlere:
Morten T. Fremlægger løsninger
Vi skal have en løsning klar 1. April
Vi arbejder på en containerløsning (købe/leje), som både drenge og piger kan benytte.
Parallelt arbejdes med ny planløsning for jolleskurene, som kan omfatte nye omklædningsforhold.
Beslutning:
Budgetoverslag: kr 40. 50.000 (vores del)
God containerløsning
Carsten skriver til kommunen
Jesper A. kigger videre på containere læsninger
Jesper M sætter gang oprydning i jolleskur.
Jesper A. Sætter gang i markering af jollegrej.
Følgende emner er på bestyrelsens agenda i 2020.
Generelt gælder, at de ansvarlige på opgaver og projekter kan udstikke opgaver til øvrige medlemmer af
klubben inkl. bestyrelse.
Finanser:
- økonomi (budget, regnskab, udgifter )
- Medlemstal: 230
- Kontantbeholdning: 315.000
- Budget: + kr. 20.000 ult 2019
Beslutning:
Opfølgning på input til budget 2020 fra udvalg ultimo januar
1. Kerneopgaver:
• Generalforsamling
o 17. marts kl 19.
o Ansvarlig: Jesper M og Carsten.
Status: ligger på facebook og KJS hjemmeside
Beslutning:
Carsten opsætter opslag til klubhus.
Carsten sender oplæg til formandens beregning til Jesper.
Oplæg
- Beretning Max 5 min
- Kasserer om regnskab
- Udvalgsformand - årets hovedpunkter..
• Hjælperfest
- 29. februar kl 18
- Ansvarlige. Ebba og Mads
Status: Ebba og Mads har kontaktet nogle af udvalgsformændene.
Mads Thusgaard-Madsen laver invitationen som udvalgsformænd distribuerer og disse samler
tilmeldinger til Mads.
Beslutning:
Udvalgsformænd inviterer på mail fra Mads
Budget kr 100 til mad og Kr 50 til drikkevarer og chips
Aktiveret udvalgsformand til at invitere - med svar til Mads
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• Velkommen til nye sejlere
o Ansvarlig: bestyrelsen
o Formål: At hverve medlemmer.
o Målgrupper. Sejlerskoleelever og familier på Marinaen, som har båd eller bare gerne vil ud på vandet.
o Konkrete aktiviteter vil blive diskuteret på møderne i løbet af 2020.
Status: Jesper M har møde med Sejlerskolen. Hvilke håndtag skal vi trække på for at få dem til at blive
aktive i klubben, når Sejlerskolen er slut.
Beslutning:
Vil vil arbejde med emnet “eventyret” som tema for tiltrækning.
2. Projektopgaver:
• OSC 2020:
o Tim, Jesper M, mads og Carsten
o Kick off møde 21. januar.
Status: 12 tilmeldte
17 tilmeldinger
Formøde tirsdag den 14. Januar.
Beslutning: vi skal have formuleret regler for hvor små både vi vil have med ? (Hobicat, Melges 24)
• Søsportscenter
o Jesper M, Morten, Carsten
Status: afventer brugerråds planlægningsmøde som optakt til stormøde med alle marinaens klubber efter
uge 5.
Beslutning:
Afventer dato for Brugeråds Stormøde med marinaens klubber.
Stormøde i KJS regi kommer, når vi kender rammen for det videre arbejde.
Årskalender
Aftalte aktiviteter
• 21. januar: OSC kick off
• Januar/februar: Stormøde om Søsportscenter
• 29. februar: Hjælperfest
• 3. marts: Trim af mast og rig ved. Steen Mast
• 17. marts: Generalforsamling
• 22. marts: Kapsejladsregler v. Hallberg kl 9
• 5. april: Stander op (1430)
• april: Hempel foredrag - Carsten er i dialog med Hempel.
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