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

Referat fra bestyrelsesmøde 9. februar 2021 
 
Deltagere: Tim, Mads, Ebba, Hauke, Carsten 
Afbud: 
  
Start: 2000 
Slut: 2118 
Sted: virtuelt. 
  
1. Opfølgning på referat: Skal DS bruge klubhuset den 13. februar? 
Beslutning: Afventer udspil fra DS med ny dato. 
  
2. Dato for generalforsamling - hvilken dato skal vi satse på. 
Beslutning: Vi går efter fysisk generalforsamling ifm. stander op og indvielse af klubhus 11. april. 
  
3. Kontingentfastsættelse (er fast indeksregulereret) – 
Beslutning: vi fortsætter som uændret. Dvs normal opkrævning. 
  
4. Nye bestyrelsesmedlemmer - er der nogen som ønsker at træde ud eller ikke ønsker genvalg. 
Jesper D. har ikke deltaget i møder eller svaret på henvendelser siden han kom i bestyrelsen.  Det skal 
afklares om han ønsker at fortsætte i bestyrelsen.    
Beslutning 
Formand kontakter Jesper D. Bestyrelsens medlemmer opfordres til at kigge efter mulige kandidater til 
bestyrelsen. 
  
5. OSC 2021 status. 
45 tilmeldte. Forventer et tilsvarende arrangement som i 2020. Martin O. arbejder på at optimere 
organiseringen. 
  
6. DM for Star både (4-6 juni)(forespørgsel fra Jan E. og Jørgen S.) 
Er KJS interesseret i at få et sådan arrangement til Køge? - Koordinering kan blive en udfordring pga 
covid. Ingen i KJS bestyrelse har erfaring med arrangementer af denne type. Hvor kommer baneleder og 
dommer fra. Hvilket set-up er der tale om? 
Beslutning 
Forventninger til omfang og niveau af KJS evt. bidrag skal afklares. Udgangspunktet er, at KJS kan stille 
rammer for de sociale tiltag som klubhus og praktisk hjælp i et vist omfang. 
Baneleder og dommer, skal komme udefra men hvor? 
Selve gennemførsel – form, hvordan og hvem styrer det? 
  
7. Brugerrådet 
Der skal vælges ny formand. KMS og Kenneth har spurgt om KJS vil påtage sig formandskabet. 
Beslutning 
Bestyrelsen bakker fuldt op om formandens kandidatur. 
  
8. Evt. 
• Underskrift på regnskab 2020 i denne uge. Ligger på kontoret. 
• Renovering af klubhus, forventelig færdigt 1. Marts. 
• Windsurfing tages af hjemmesiden – (Mads) 
• Kapsejladsudvalg – er der behov for at se på sammensætningen. Tim er med på det praktiske.  
• Bordet rundt 


