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Referat fra bestyrelsesmøde 17. august 2020 
 
Til stede: Ebba, Tim, Morten, Jesper D., Mads, Carsten, Hauke 
 
Konstituering af bestyrelse. 
Hvem skal være næstformand  
- Beslutning: Mads er valgt som næstformand. 
 
OSC 2021. 
Mads vil gerne have flere med i arbejdet med at arrangere OSC. Martin Ottesen og Per Dragelund har 
sagt ja til at være med. 
 
Surferafdeling 
- lån af SUP. Hvordan får andre klubmedlemmer adgang til at låne en SUP? 
- Beslutning: Carsten kontakter Thomas fra surf mhp at aftale vilkår. Det er sidenhen aftalt, at man skal 
kontakte Thomas på mobil. 
 
Leje af klubhus. 
To udlejninger af klubhuset til nye klubmedlemmer i den seneste tid har afsløret en manglende forståelse 
for den ånd, der bør gælde, når man holder fest i klubhuset. Bestyrelsen vil, at arrangementer i klubhuset 
gennemføres i en form, som afspejler klubbens ønske om at tage passende hensyn til sine naboer. 
- Beslutning: Fremover kan klubhuset tidligst lejes efter to års kontinuerligt medlemskab af klubben. 
 
Ungdomsafdeling. 
Der er nu træningsaktiviteter både mandag og onsdag. Lørdag den 5. September står 
ungdomsafdelingen ved Føtex i Ølby, for at gøre reklame for afdelingen.  
- Beslutning. Carsten kigger forbi træningen, dels for at sikre, at alle sejlere er meldt ind i klubben og dels 
at se, om der er behov for anden støtte eller hjælp. 
- På næste bestyrelsesmøde kommer et indlæg om planerne for ungdomsafdelingen.  
 
Turafdeling. 
Vi vil gerne etablere en børnefamilie turafdeling, hvor fokus er på oplevelser på og ved vandet. Tanken er 
at tilbyde aktiviteter, som er åbne for alle sejlere på havnen. Målet er at KJS bliver kendt for andet og 
mere end kapsejlads og dermed kan tiltrække endnu flere nye medlemmer. 
Anja vil gerne gå ind i arbejdet. 
- Beslutning: Gruppen får indledningsvis kr. 3.000 til dækning af udgifter til entre eller anden relevant 
udgift ifm arrangementer. 
 
Andre beslutninger: 
Vi etablerer en arbejdsgruppe som skal se på større anskaffelser og vedligeholdelsesprojekter i klubhus 
og på jolleplads. 
Beslutning: Hauke er formand for arbejdsgruppen. 
 
Vi vil forsøge med salg af øl og sodavand. Betaling med mobile pay. Tirsdagsholdet vil blive bedt om at 
fylde køleskabet op. 
 
Der kommer flere nye sejlere i havnen og dem skal vi have fat i. Vi vil derfor arrangere velkomstmøder 
for nye medlemmer, hvor vi vil fortælle om, hvad KJS kan tilbyde af aktiviter og hvem man kan række ud 
til, hvis man har brug for hjælp. 
- beslutning: Vi vil indledningsvis have tre infomøder om året. Datoerne skal fremgå ved opslag og i vores 
kalender. Klubbens forskellige afdelinger deltager i mødet med korte oplæg. Formålet et at få sat ansigt 
på nøglepersoner og gjort opmærksom på mulighederne. Tilmelding er nødvendig da klubben er vært 
ved et let arrangement. 
Forlag til datoer: 
    - 1. Møde: torsdag den 6. maj 
    - 2. Møde: torsdag den 19. august 
    - 3. Møde: torsdag den 4.  
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Vi etablerer et fotogalleri med kontaktoplysninger og ansvarsområder af bestyrelsen og andre relevante 
klubmedlemmer. 
 
Eventuelt 
Sejlerskolen: Bent gav en kort status. Fortsat ingen sejlads. Teoriundervisning bliver tirsdag og der er 
plads til 16 elever. Der kommer et vhf kursus i løbet af vinteren. 
Ikke alle 1. Års elever kommer på vandet i 2021. Der er plads til Max 9 førsteårs elever, da 20 anden års 
elever hænger fra i år pga Corona. 
Bent kunne godt bruge en instruktør eller to mere til den kommende sejlersæson. 
 
Vinteraktiviter og foredrag - mulige emner: 
- brand i båden 
- Pantaenius 
- Bådelektronik 
- Besøg ved Flyvetjensten i Skalstrup 
- Motorpasser 
- Epoxyarbejde 
- Hvad kigger man efter ved køb af ny båd 
- Havnemanøvre 
- Båd i vandet og mast på 


