Referat fra bestyrelsesmøde 14. maj 2020
Deltagere: Jesper Mandrup, Ebba, Tim, Torben, Mads og Carsten
Afbud: Jesper A.
1. Status på aktiviteter
- Hvad er der gang og hvad er sat på hold?
• Ungdomsafdeling har træning for de store jollebørn, de sejler E- jolle og optimist. De små jollebørn er
ikke kommet på vandet endnu. Der arbejdes fortsat på en holdbar løsning, som lever op til reglerne om
forsamlingsforbud.
• OK jollesejlere træner en til to gange om ugen.
• Sejlerskolen er ikke kommet i gang endnu. Der trænermøde i næste uge, hvor der bliver lagt en plan.
• Kapsejlads forsøger at starte op 10. juni
• Two Star gennemføres som planlagt 14. juni med det maximale antal både, som forsamlingsforbudet
tillader.
• OSC gennemføres med de reducerede begrænsninger, som DS og DIF har lagt ift. størrelse på grupper
og afstand mellem grupper.
2. Budget 2020 - Hvad betyder COVID-19 for budgettet?
• Fraværet af aktiviteter på sejleskolen betyder, at der mangler indtægter for ca. kr. 60.000.
Beslutning
På næste bestyrelsesmøde i juni, vil budget 2020 blive revideret.
3. Jolleområdet og omklædningscontainer
- Status og tidsplan
Der skal indkøbes to døre til den nye omklædningscontainer til ca. kr 2.000 og flere granitskærver til
jolleområdet ca. kr. 5.000.
Alle joller på området har fået årsmærke på.
Man ønsker at i sælge 5-6 optimister som ikke bruges og en trailer til optimister. Provenu vil indgå i
finansiering af udgifter til istandsættelse af jolleområde og omklædningscontainer.
Der er et ønske om at anskaffe et antal FEVA joller (3-5 stk) – som alternativ til optimistjollen (stk. pris ca.
kr. 25.000) det er tanken at finansiere anskaffelsen via fondssøgning.
Der er endvidere rettet henvendelse til havnekontoret mhp af identificere ejermanden til to joller, hvor
KJS ikke kender ejerforholdet.
Beslutning
• Arbejdet med at anskaffe FEVA joller må gerne fortsættes. Finansieringsmodelskal godkendes af
bestyrelsen og må som udgangspunkt ikke belaste klubbens økonomi.
• Jesper A. bestiller dørene og skærver.
• Bestyrelsen har en opgave med at definere kriterier for at få en plads på jolleområdet.
• Vedtægter skal tilrettes, da det ikke er tilladt for KJS at opkræve gebyr for plads på jolleområdet.
4. Ny aktivitetsområde under opbygning i klubben - afdelingen for tursejlere.
Vi er gruppe som arbejder på at stable et tilbud på benene, som henvender sig til sejlere, der ikke er til
kapsejlads. Bestyrelsen vil blive holdt orienteret om det videre arbejde, herunder målgruppe, tidsplan,
kommunikation og aktiviter.
5. Datoer for bestyrelsesmøder
- Skal det fortsat være den anden torsdag i måneden kl. 19?
Beslutning:
Vi fastholder fysisk møde anden torsdag i måneden kl 1930 i klubhuset.
Næste bestyrelsesmøde i juni måned må gerne være et fysisk møde - vi har bla. Brug for at gennemgå
budget 2020 og kontoplan.

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

