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Referat fra bestyrelsesmøde 9. november 2020 
 
Deltagere: Mads, Ebba, Carsten, Hauke 
 
Afbud: Tim 
 
Øvrige deltagere: Bent, Henrik, Bjarne, John  
 
Møde med udvalgsformænd. Erfaring fra 2020, hvad vil vi i 2021 og hvordan. 
 
Kapsejlads 
Turudvalg 
Sejlerskole  
 
Næste møde med udvalgene finder sted primo april 2021. 
 
Kapsejladser er gennemført i en lidt mere komprimeret form. Vi kom i gang lidt senere og sluttede af 
med en dobbelt sejlads i en weekend i september. Erfaringer fra 2020 viste, at det fortsat er muligt at 
gennemføre både sejladsmæssige og sociale aktiviteter, vi skal blot tænke i mindre grupper og være 
fleksible mht tid og form form gennemførelse. Vi skal blot have planlagt og uddelegeret opgaverne. 
 
 
Turudvalget er i gang med at udforme et koncept for aktiviter. Der er flere gode kræfter i spil. Der 
tænkes både i omtale og konkrete aktiviter - også for ikke-klubmedlemmer.  
 
Grundideen er - at vi skal kunne tiltrække andre sejlere end kapsejladssejlere. Det betyder, at vi i første 
omgang går efter at blive en klub, der tilbyder aktiviteter for alle klubbens medlemmer, og bliver bedre til 
at fastholde sejlerskoleelever i klubben, når de er færdige på Sejlerskolen.  
 
Arbejdsslogan: Vi skal have dig ud at sejle - flere sejlere på vandet. 
 
Vi vil bl.a.  
 
- trække på medlemmernes viden og ideer og vi vil spørge andre sejlere/brugere på marinaen. 
 
- Skabe trygge rammer til at prøve sejlads af i. -gerne på tværs af generationer. 
 
- Klubben skal kunne tilbyde hjælp til til- og afrigning, samt service. 
 
 
Sejlerskolen fremlagde plan og koncept for anskaffelse af en J80 til Sejlerskolen finansieret via søgning 
til fonde. Grundbudskabet er, at med de nuværende COVID-19 restriktioner, er anskaffelsen af en J80 til 
sejlerskolebrug en forudsætning for at kunne tilbyde praktisk sejlerskolesejlads i 2021. 
 
J80 finansieres via fondssøgning. Driftsudgiften forventes at ligge i området 1-3.000 kr årligt, hvilket 
Sejlerskolen selv kan og skal finansiere. 
 
Sejlerskolen indstiller til bestyrelsen, at de må påbegynde fondssøgning. 
 
Beslutning:  
 
Bestyrelsen imødekommer sejlerskolens anmodning. 
 
 
Renovering af underetage. 
 
køkken - gennemgang af forslag til løsning og budget.  
 
Løsning: Nuværende komfur og emhætte udskiftes med keramisk komfur, ny dampovn og ny emhætte. 
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Garderoben inddrages til lager, hvor der både skal være plads til skabe til service og køle/fryse kapacitet. 
Samlet pris ca. kr. 40.000. 
 
Renovering af det store rum omfatter maling af vægge og loft, udskiftning af gardiner, slibning og lakering 
af gulv samt indkøb af nye møbler. 
 
Pris for renovering af det store rum er estimeret til ca. kr. 30.000 inkl indkøb af nye møbler. Der udestår 
en pris på maling af loft og evt. filsning af væg. 
 
Beslutning:  
 
Skitse og budget for køkken er godkendt, så der er "go" på at sætte gang i arbejdet. 
 
Hvis der kommer udgifter, som gør, at den samlede ramme overstiges med 10% eller mere, skal de nye 
udgifter forelægges bestyrelsen for godkendelse inden arbejdet påbegyndes.  
 
Holdet udarbejder oplæg, inkl. tidsplan og budget for renovering af det store opholdsrum i stueplan. 
 
Der bliver kommunikeret ud på hjemmesiden, hvornår arbejdet går i gang og hvad det betyder for brug af 
klubhuset. 
 
 
Ungdom 
 
Den 3. Tera sport til klubben er ankommet. (DGI/DIF finansieret).  
 
Beslutning:  
 
Vi laver et event ifm stander op, hvor vi markerer anskaffelsen af 3 Tera Sport joller. 
 
 
Vilkår for Svenns sponsorat til den 2. Tera sport skal fastholdes på skrift. 
 
Beslutning:  
 
Carsten kontakter Svenn. 
 
 
Lokaletilskud  
 
Vi har tilbagebetalt godt kr. 8.000 til Køge Kommune, da vi har fået for meget i tilskud. Vi skal undgå at 
det samme sker i 2021. 
 
Beslutning:  
 
Carsten undersøger hvilke regler der ligger til grund. 
 
 
Arven efter Kim Ellyt 
 
Hvordan kan vi undgå at betale negativ rente. 
 
Beslutning: 
 
Carsten kommer med forslag. 
 
 
  



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

OK aftale. 
 
Klubben får ca. kr. 4.000 i årligt tilskud fra OK, når kortbrugere der har betænkt KJS tanker brændstof 
eller køber strøm. OK har skrevet til os, at vi skal skaffe 10 nye kortbrugere, for at aftalen kan fortsætte. 
 
Beslutning: 
 
Carsten undersøger, hvad der er op og ned på henvendelsen fra OK og kommer med et bud på, hvad vi 
gør. 
 
 
Pressemeddelelse - klubben er af organisationen "Øresunds sejlklubber" blevet bedt om at sætte en 
pressemeddelelse i lokalpressen med teksten: Øresunds-sejlklubber støtter Dansk Søredningsselskab 
med donation på kr. 60.000. 
 
Beslutning: 
 
Bestyrelsen sender en pressemeddelelse til lokalpressen. 
 
 
Klubkonference 2020 
 
Konferencen gennemføres virtuelt, men bestyrelsen har ikke tid til at deltage on-line. 
 
Beslutning: 
 
Bestyrelsen vil gense udvalgte indlæg ifm næste bestyrelsesmøde  
 
 
OSC 2021  
 
Gruppen bag OSC vil gerne gennemføre OSC 2021 i Pinsen. Man arbejder med et projekt, der kan 
skaleres, alt efter hvad der bliver mulighed for, men har brug for hjælp til: 
 
Reklame fra sociale medier 
Personer der kan stå for det sociale 
Finde en som kan køre arrangementet med samme engagement som Martin og Mads 
Hjemmeside 
Bemanding af raceoffice 
Beslutning: 
 
Gruppen bag (Mads og Martin) arbejder videre på at finde en eller flere personer som kan løfte en eller 
flere af ovenstående opgaver.  
 
Hvis andre forslag kan de kontakte enten Mads eller Martin. 
 
 
Merchandise  
 
Mulige nye klubprodukter blev præsenteret. 
 
Beslutning: 
 
Vi beslutter os for farven orange til funktionsbeklædning 
 
Vi afsøger muligheden for en fleece med windbreaker og muligvis med navn ned af det ene ærme og 
funktion af det andet. 
 
Vi overvejer en designkonkurrence for at finde en brugbar løsning. 
Bestyrelsen afventer nyt oplæg 


