Referat fra bestyrelsesmøde 8. marts 2021
Deltagere: Ebba, Mads, Tim, Hauke og Carsten
Deltog ikke: Jesper D.

Agenda
Renovering af klubhus.
Renovering er næsten tilendebragt. De forventer at være færdige om ca. 14 dage. Så nu skal vi tage
stilling til hvilke borde og stole vi skal have.
Stolen skal kunne stables, være båd pæn og slidstærk.
Vi skal bruge 50 stole.
Beslutning:
Den næste tid skal vi prøvesidde en række stole bl.a Highland fra inventarland og Comfort fra Lomax.
Ebba kontakter inventarland og Carsten kontakter Lomax.
Type og bord: ?
Sejlerskolen
Sejlerskolen arbejder på flere scenarier for at komme på vandet i den kommende sæson. En handler om
brug af RHIB til instruktøren, mens der er 2-4 andenårselever i skolebåden.
Turudvalg
Udvalg skifter navn til “Tursejlads og klubliv”
De har holdt flere møder. De arbejder med en idé om en mentorordning og måske en velkomstperson for
nye sejlere på Marinaen.
Ungdomsafdeling
Hjemmeside skal opdateres så den afspejler de aktiviteter, som der er i dag.
Beslutning:
Carsten tager fat i John V.
Arven efter Kim Elly.
Vi skal have udformet en mindeplade.
Beslutning
Carsten kommer med bud på tekst til Ebba.
Vi beder Herfølge Kleinsmedie om et bud på en pris.
Vi skal huske at inviterer enken til indvilgelsen.
Kapsejladsudvalget
Martin O. trækker sig fra arbejdet efter Tune up.
Vi skal have nye kræfter ind i udvalget.
Beslutning:
Vi skal finde ud af, hvordan vi får engageret medlemmer i arbejdet.
OSC 2021
Status er 47 tilmeldte. Det bliver formentlig en “Coronasejlads” i lighed med i 2020.
Det er fortsat Martin og Mads der organiserer. Afhængig af arrangementets omfang kan der blive brug for
sponsorer og frivillige.
Klubtøj
Det er ikke muligt at trykke logo større end 28x38 cm på t-shirt og polo, og det er ikke muligt at trykke på
softshell.
Beslutning:
Hauke undersøger alternative muligheder fx redesign eller anden leverandør, der kan trykke på softshell.
Fx Sjællands Erhvervsbeklædning.
Søsportscenter
Brugerrådet arbejder på en model for hvordan der skal arbejdes med at realisere ønsket om etablering af
et søsportscenter på Køge Marina.
Der er aftalt en række møder i udvalget den kommende tid.
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Åbning af aktiviteter
Hvilke aktiviteter skal vi sætte i søen, når vi igen kan være aktive på Marianen?
Beslutning
Vi afventer lempelse af forsamlingsforbuddet, før vi tager stilling.
Sportsbåde på jollepladsen
Der er et voksende behov for at kunne have sportsbåde (både uden kahyt) stående på jolleområdet i
kortere eller længere tid.
Beslutning:
Vi åbner op for, at der kan stå 2-3 sportbåde på jolleområdet lige inden for bommen til venstre op mod
KMHF.
Der kan stå en båd i en kortere periode 2-3 uger fx ifm træning eller stævne. Hvis den skal står der i
længere tid - flere måneder, skal der være betalt for en almindelig plads på havnen.
Uanset længde , skal der være truffet aftale med bestyrelsen før båden placeres på området.
Ponton til RHIB
KJS har søgt Køge kommune om tilskud til etablering af pontoner til vores RHIB.
Vi har fået tilsagn af op til kr. 50.000 mod at KJS betaler 25 % af udgiften.
Beslutning:
KJS betaler op til kr. 12.500 for etablering pontoner.
Carsten kontakter havnekontoret mhp at opnå accept af placering.
Rengøring efter renovering
Vi har brug for en gennemgående rengøring af klubhuset efter at renoveringen afsluttet.
Beslutning:
Ebba kontakter vores rengøringsfirma mhp at bede dem om at komme med en pris.
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