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Referat fra bestyrelsesmøde 3. maj 2021 
Deltagere: Hauke, mads, Tim Ebba, Carsten 
 
Agenda: 
Udestående fra sidst: 
Bestilling af pontoner til RHIB er ikke kommet i gang, da Køge kommune ikke er vendt tilbage på 
vores hemnvendelse. 
Beslutning: Formand følger op ved Køge Kommune 
 
One Star Challenge 2021 
Der er 36 danske og 17 udenlandske både tilmeldt. De udenlandske både kan ikke deltage pga. 
COVID-19, så de skal have deres penge retur. 
Der blev gennemført møde onsdag d. 28. april for hjælpere til Race Office mv, hvor vagt- og 
arbejdsplan blev gennemgået. Der er hjælpere nok.  
Udestående: Vi skal have fundet de 50 strøm- og gæstekort. 
 
Generalforsamling 
Med de seneste lempelser af COVID-19 restriktioner, er det nu snart muligt at gennemføre en 
generalforsamling (GF) med fysisk deltagelse. Henset til forskellige sejlsportsarrangementer i maj og 
juni måned, bliver det først muligt at gennemføre GF sidst i juni. 
Beslutning: Vi gennemfører generalforsamling søndag den 27. juni kl. 14 
 
Genåbning af klubhuset 
Vi gennemfører et socialt arrangement for klubbens medlemmer og sponsorer i forlængelse af 
generalforsamlingen søndag den. 27. juni kl. 17 til 19. 
Formålet er at fejre genåbning og renovering af klubhuset samt afsløring af sponsorerne til vores 
Tera-joller. 
 
Ungdomsafdelingen 
På bestyrelsesmødet i oktober 2020 besluttede vi, at hjælpetrænernes indsats skulle honoreres med 
et kontingent på kr. 100 pr sæson, kr. 1.000 pr halvår til indkøb af sejlertøj og vedligeholdelse af 
personligt udstyr, samt et tilbud om et speedbådsførercertifikat og en træneruddannelse. 
Stegelejr i uge 30 bliver muligvis uden deltagelse af John Westergaard, men Sandra Knapp har 
sagt, at hun gerne vil tage over. 
SKB (Sejlklubben Køge Bugt) har forespurgt på muligheden for at låne ”Jokeren” ifm Stegelejren og 
til DM for Tera-joller i uge 31. 
Ungdomsafdelingen forventer at gennemføre en række arrangementer i samarbejde med FØTEX 
Ølby. Det første bliver formentlig i juni, juli og august måned. Hvor det i juli måned bliver en del af 
Kommunens Sommersjov. 
Beslutning: 
Ungdomshjælperne har ikke været i gang efter Jul, så honorering fastsættes til halv tast, svarende til 
kr. 500.  
Betaling af hjælpetrænere finder sted ifm stander op i april og stander ned i oktober.  
Vi kontakter Bent mhp speedbådsførercertifikat. 
Vi kontakter Dansk Sejlunion mhp træneruddannelse 
SKB låner ”Jokeren” i uge 30 og 31. Udlån fremgår af klubbens kalender. 
 
Budget 
Budget 2021 er klar til at blive lagt ind. Bestyrelsen har haft mulighed for at kommentere på 
budgettet siden sidste bestyrelsesmøde. 
Beslutning: Ebba lægger budgettet ind i næste uge, med de bemærkninger, som hun har modtaget. 
 
Kapsejladsudvalg 
Der er ankerpersoner til alle arrangementer undtagen 30 sømil. Vi skal have fundet en ankerperson, 
hvis 30 sømil skal gennemføres. 
Beslutning: Tim vil række ud til Henrik Holst mhp. at finde en mulig model, hvor de kan stå for den.  
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Klubliv og tursejlads 
Første tur gennemført i st. bededag med deltagelse af tre både. Turen gik til Rødvig. 
Næste tur er i kr. Himmelfart og går til Flakfortet i Sundet. Planen er at der både skal være grill, 
skattejagt og andre spil.  
Kommunikation om og tilmelding til arrangementer finder sted på Facebookgruppen, ”Klubliv og 
tursejlads”, som allerede har 85 følgere.  
 
Fredagsbar 
Vi genåbner fredagsbaren så snart vi igen må være indenfor. Formålet er, at nye og gamle sejlere 
mødes i en hyggelig ramme.  
Vi har aftalt at et bestyrelsesmedlem på skift har vagten i fredagsbaren med fokus på at sætte den 
sociale ramme 
Beslutning: Vagtplan til fredagsbar aftales på Facebook. Grillen kan bruges som en del af 
rammesætningen, så vi indkøber pølser og brød, så der er lidt at starte op på. 
 
Næste bestyrelsesmøde: 14. juni kl. 19 
 
 
I umiddelbar forlængelse af bestyrelsesmødet 
Terrasse foran klubhuset ud mod bådene. 
Bestyrelsen har modtaget forslag på at etablere en træterrasse foran klubhuset ovenpå den 
eksisterende flisebelægning. 
Forslagsstilleren har fået en pris på kr. 15.000 for indkøb af træ. 
Bestyrelsen indstiller til, at vi indkøber træet og efterfølgende aftaler, hvornår terrassen skal 
etableres. Det kunne måske blive i sommerferien? 
Beslutning: 
 
Klimasikring. 
Som en del af klimasikringen omkring Køge Marina, bliver der etableret en ca. 1 meter høj betonmur 
på yderside af stakittet ud mod bådebro 2. som en del af den løsning har formanden forslået en 
løsning, hvor de etableres bænke/trappetrin på ydersiden af væggen. Løsningen er foreslået med 
henblik på at reducere et dominerende indtryk af en mur for et klubhus, ved at gøre den brugbar 
som siddeplads og dels for at gøre det nemmere at komme ind til klubhuset. 
Ved etablering af muren vil den del af terrassen, som skal bruges for at etablere muren blive 
genetableret. 
 


