Referat fra bestyrelsesmøde 12. april 2021
Deltagere:
Ebba, Mads, Tim, Hauke og Carsten
1. Pontonløsning til RHIB
Vi har modtaget tilbud fra Flexiport - som også bruges af DSRS.
Pris for ponton til:
Joker - 32.000 inkl moms
Små RHIB: 22.000 pr stk inkl moms
Samlet pris hvis alle tre skal på ponton inkl rabat: 69.000.
Vi har søgt kommunen og fået tilsagn om kr. 50.000.
KJS skal levere de 25 % - så kommunens udgift bliver 37.500.
KJs 12.500.
Indstilling.
- jeg hører kommunen om mulighed for at øge rammen til 69.000 - det vil koste Kjs ca. kr 17.000
- Vi går med en løsning, med to pontoner - en til jokeren og en lille RHIB - det vil koste Kjs kr.
12.500.
- Vi vælger den store løsning og lægger selv de sidste penge i - kr 22.000 - så KJS ialt betaler ca. kr.
32.500
Beslutning:
Vi går med løsning 2. Som vi koste Kjs kr 12.500. Skulle behovet senere være til den 3. Ponton, må
vi en løsning.
2. Jolleafdeling:
kr. 20.000 til jolleområdet, plads, container og skur.
- Mere tømmer til flere træ-bomme ca. kr 3.500
- Køb af 2 læs skærver ca. kr. 9.000
- Afgravning af terrænet inden skærver ca. kr. 1.500
- Køb af 2 nye el-radiatorer til ny omklædningsrum ca kr 2.000
- Maling af ny omklædningsrum ca. kr 1.500
- Nyt nedløb fra halvtag ca. kr 1.000
- Hylder i jollehus ca. kr. 2.000
Indstilling: bestyrelsen godkender udgiften
Beslutning: bestyrelsen godkender udgiften
3. Dato for generalforsamling
Det er fortsat ikke muligt at gennemføre en fysisk generalforsamling, men hvis tidsplanen for
genåbning af foreningslivet holder, vil vi kunne holde den efter 21. Maj.
Indstilling: vi satser på at gennemføre generalforsamling i løbet af juni måned.
Beslutning: Vi planlægger på at gennemføre generalformsaling inden sankt hans (23. Juni)
4. Genåbning af klubhus.
- Arrangement for medlemmer og sponsorer
- Afsløring af sponsorer af Terajoller
- Fremvisning af renoveret klubhus
- Mindeplade for Kim Elly
Indstilling:
Vi planlægger på et social arrangement efter 21. Maj.
5. Klubliv og tursejlads.
Udvalget har forespurgt på muligheden for at få et budget, som skal bruges til at dække udgifter ifm
arrangementer fx grill eller entre.
Beslutning: udvalget får et årligt budget på kr. 5.000.

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

6. OSC 2021
Der er pt 47 tilmeldte, heraf 15-20 udlændinge. Som det ser ud lige nu, kan udlændinge ikke komme
til start og det er ikke muligt at gennemføre sociale arrangementer.
Arrangementet forventer et overskud på 350-400 kr pr deltager,
Beslutning:
- OSC planlægges gennemført uden sociale arrangementer
- Overskud går til ungdomsafdelingen og “klubliv og tursejlads”.
Orientering
Fondssøgning til nye skolebåde.
Hermed en orientering fra Svend Bodi om status på ansøgninger om nye skolebåde:
Danske Bank
NEJ
Lauridsen Fonden
300.000
15. juni Fonden
100.000
Brødrene Hartmans Fond
300.000 - har modtaget afslag
A/S D/S Orients Fond
300.000
Friluftsrådet
100.000
Andel
300.000
DGI Foreningsfonden
300.000
Flere kvinder på vandet.
Dansk sejlunion kører et projekt med “Flere kvinder på vandet”. I Kjs regi ser bestyrelsen
umiddelbart tre mulige temaer.
- sejlerskole
- Tirsdagssejlads
- Weekendtur
Beslutning:
Formanden tager fat i Anne Karina og Heidi mhp at høre, om de kunne være interesseret i at løbe
videre med projektet.
Målet er at få en “kvindebåd” på vandet i 2021.
Sejlertøj fra Zhik 2021
Skal vi bestille en ny omgang Sejlertøj?
Beslutning: emnet tages op igen på næste bestyrelsesmøde.
Renovering af klubhus
Samlet pris for renovering bliver ca. kr 120.000
Rengøring er gennemført
Nye stole er modtaget og borde kommer sidst i april.
Der bliver indkøbt nye rullegardiner til ca. kr. 2.000
Vi mangler en regning fra El-JENSEN
Budget
Vi har 27 medlemmer i kontingentrestancer, hvilket svarer til ca. 20.000. Næste opkrævning udses
ifm genåbning af klubbben i maj måned.
Øresund sammen hver for sig bliver 12. Juni.
J80 som skolebåd og magnet for nye sejlere.
Jan Eli vil gerne være en del af et set-up.
Nye medlemmer:
- Hvordan ønsker vi at tage imod potentiel nye medlemmer.
- Hvordan kan vi se, hvem der er nye medlemmer, når de viser sig i klubhuset?
Hvad har vi tidligere besluttet:
Fredagsbaren bemandes med et bestyrelsesmedlem efter en aftalt plan
Sætter skilt op - kom og mød klubbens medlemmer
Datoer for Introaftner af nye klubmedlemmer og potentielle medlemmer.
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Det svarer medlemmer, når vi spørger dem om hvordan de er blevet modtaget og hvad de evt. har
savnet.
Opdatering af hjemmeside..
- ny i klubben læs her
- Hvad kan du finde på siden
- Hvem kan du spørge
- Hvornår kan du møde klubbens medlemmer
Spørgsmål til det videre arbejde
- Hvordan identificer man et klubmedlem?
- Hvordan identificerer man et nyt medlem?
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