Referat fra bestyrelsesmøde 14. september 2020
Deltager: Ebba, Mads, Hauke, Carsten. Afbud: Jesper, Morten, Tim. Øvrige: Bent
1 - bordet rundt
- Bent: Kjs har fået kr. 4.700 fra Køge udviklingspuljen. Beslutning: vi indkøber nyt lærred og whiteboard
som erstatning for det eksisterende.
- Vi vil se på nye rammer for den teoretiske undervisning på Sejlerskolen
- Hauge synes vores klubtøj trænger til en opdatering. Beslutning: Hauke kommer med et oplæg til nyt
design på klubtøj. Oplæg omfatter, klistermærker, Polo, Huttie, T-shirt mv
- Bent ser på muligheder for at anskaffe en større skolebåd, hvor vi kan overholde afstandskrav.
Finansiering kunne ske via fondssøgning. Der kommer et oplæg. Klubben har fået kr. 30.000 til at
anskaffe en Terajolle til ungdomsafdelingen. beslutning om at søge fonden fremgår af beslutningsreferat
fra bestyrelsesmøde af 16. Maj 2020.
- Beslutning: Spørgsmål til anskaffelserne viste både et behov for et nærmere overblik over drift- og
vedligeholdesudgifter - samt at vide lidt mere om tankerne bag - så der oplæg på vej til anskaffelserne.
- Carsten har efterføjende været i dialog med Peter Toft fra SKB , der kan fortælle, at, der er faktisk er
færre driftsudgifter på en Terajolle end på en optimist, fordi der er færre skrogskader. Carsten vil
sammen med Hauge og John inden for den nærmeste tid formulere planer mv for ungdomsarbejdet.
Mads: Corona regler bliver ikke overholdt ved klubarrangementer
Beslutning.
- Ved klubarrangementer er arrangør ansvarlig for at afstandsreglerne og øvrige anvisninger som
maksimale antal person (50) overholdes.
- Stop skilte påklistres borde - bestilt af Carsten
- Halvdelen af stolene fjernes - sker i næste uge - Carsten.
- Kommunikeres ud på hjemmesiden
2 - aktion fra sidste bestyrelsesmøde.
- salg af øl og sodavand
- Beslutning: Bent kontakter tirsdagsholdet, indkøb af drikkevarer i Føtex.
- Kun mobile pay.
- Velkommen til nye sejlere arrangementer
- godkende datoer og ide til set-up
- Beslutning:
- 1. Møde: torsdag den 29. Oktober 2020
- 2. Møde: torsdag den 7. Maj 2021
- 3. Møde: torsdag den 20. august 2021
- Set-up: åben invitation med tilmelding til alle sejlere på havnen. KJS er vært ved et let arrangement,
hvor de forskellige afdelinger har et kortere oplæg om, hvad der foregår hos dem og hvordan man
kommer med. Herefter får deltagerne mulighed for at stille afklarende spørgsmål mv. (ungdom, tur,
kapsejlads og ungdom, sejlerskole) samt få gode råd fra erfarne sejlere omkring til- og afrigning af båd,
samt reparation og vedligeholdelse.
Vilkår for lån af SUP (møde med surfere), digital løsning er måske en løsning?
- Beslutning: Formand forsøger at aftale dato for møde med surfere - indtil videre uden held.
Turafdeling - vi skal have skubbet gang i arbejdet med at etablere en ny afdeling.
- Beslutning: Møde med Bent, Ulrik, Bjarne samt Anja vedr. koncept. Produkt til velkommen til nye
medlemmer i november. Bent indkalder til møde i uge 40.
- Større anskaffelser:
- Fornyelse af klubhus - Beslutning: Prioritet 1. Sal og derefter stueplan.
- 1.sal: etablering af ny fredagsbar som en sejlerstue i det lokalet med balkon modsat skolestue.
-Beslutning: Fredagsbar skal være klar til indvielse 2. Oktober.
- Sejlerstuen skal belyse klubbens historie. Vi vil derfor kontakte alle klubmedlemmer for at høre, om
de har billeder, som vi må låne eller få en kopi af.
- Fredagsbar, drives af en vært fra bestyrelsen hver fredag på tur..(vagtplan)
- Når fredagsbaren er åben markeres det med en “banner” på altanen.
- Gamle møbler ud (sofaer og borde) sælges eller afleveres til genbrug.
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- Indkøb af højborde og stole, ny belysning og køleskab, højtalere der kan køre på Bluetooth (Ebba
kommer med et oplæg)
- Budget ca. kr 22.000
- Stueplan:
Beslutning:
- Nye borde som har et hjemligt look
- Stole skal kunne stables, være aftørbare (Corona venlig), Skal forblive pæne
- Gardiner og artefakter skal ned.
- Etablering af Fotogalleri - hvem er ansvarlig og hvordan kontaktes de?
- med nyt klub layout.
- Hver afdeling får sin “væg”, som beskriver deres aktiviter.
- Vinteraktiviteter - hvem driver? Vinteraktiviteter - hvem driver dem?
Beslutning:
- Emner debateres på fb
- Målsætning Klubaften hver 14. Dag i vintersæsonen af en times varighed evt. tematiseret. (En fra
bestyrelsen er vært - opgaven går på tur)
3 - revideret vedtægter for lån af klubhus.
Beslutning: input fra Mads.
4 - arven, kriterier for hvad pengene skal bruges til
- takkeskrivelse, tirsdagsholdet
- ånden som pengene skal bruges i,
Beslutning:
- Bent kontakter tirsdagsholdet for at få baggrundsviden.
- Bestyrelsen sender takkeskrivelse (Carsten)
5 - opdatering af tekst til ungdomsafdelingens hjemmeside.
Carsten arbejder med siden. Der er pt kun kontaktoplysninger på John Westergaard på siden.
6 - rammer for ungdomsafdelingens virke (ungdomsvenlig sejlklub, træner kapaciteter)
- aflønning af trænere fx via Føtex pantmidler?
- træneruddannelse
- Diplom sejlerskole
- Vi skal have fundet en tovholder - bindeled mellem trænere og bestyrelsen, samt en løsning på
honorering af hjælpetrænere.
Beslutning
Umiddelbart opbakning til honorering af hjælpetrænere. Carsten arbejder videre med at finde en løsning.
7 - stander ned 31. Oktober kl 16.
Beslutning: ingen fest, men nok tale og en pølse fra grill.
8 - Arbejdet med at færdiggøre omklædningscontainere, jolleområdet og jolleskur fortsætter.
Beslutning:
- Der indkøbes endnu et sæt skærver til jolleområdet
- Container indrettes til surfergrej
- Jolleskur indrettes til sejl og rig
- Der indkøbes materiale til at færdiggøre omklædningscontainer
9. næste bestyrelsesmøde (uge 41)
- agenda for møde med udvalgsformænd - hvad skal der ske i 2021 og erfaringer fra 2020. Hvad gik
godt?
Evt.
- Vi skal have løsning på, hvordan vi kan få elever fra Sejlerskolen på vandet igen.
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