
Bestyrelsesmøde 16.11.22 
Ref Mally  

Til stede Carsten, Ebba, Mads, Michala. Danni og Hauke via elektronik. Afbud Tim 
Næste møde tirsdag 13.dec med fællesspisning. 
 
Ramme for arrangementer fx foredrag.  
Beslutning, 2500 kr. mere end det spørger man ud i bestyrelsen 
Find selv ledige datoer i kalenderen, husk at tjekke KMS kalender også. Nogle derfra 
kommer også.  
 
Vin med klublogo fra Vinogdruen 
Flemming Kongsmark har født ideen 
Vi kunne bruge dem til præmier til kapsejlads, til foredragsholdere, sælge til fest.  
Der er ingen minimumsgrænse for køb 
Beslutning: Flemming går videre med at få tilbud og et par prøveflasker til smagning evt til 
fællesspisning. Ebba kontakter Flemming 
 
Hvad er de tre vigtigste ting, der kan gøre det lettere at være forening i Køge 
kommune?  
Kommunen efterlyser svar fra foreninger, de vil så gøre livet nemmere for foreningerne.  
1.Ebba: de ændrer hele tiden på hvilken måde, der skal afleveres regnskab. Ofte meget 
besværligt, det skal tastes ind på hjemmesiden. Før kunne regnskabet bare afleveres.   
2.Ebba: Vilkår for tilskud 
3.Carsten: Kan være svært at finde ud af hvem man skal tale med.  
Carsten videregiver vores input.  

Billeder til væggene i klubhuset.  
Hauge designer efter input, 4 landskabe og 2 på led efter eget valg.  

Nye tallerkener? 
Beslutning: Vi køber nye tallerkener, 80 stk Värdagen, middagstallerkener, 19 kr stk. 
Michala køber 

Carsten har talt med havnekontoret ang spuling af både, det forurener jorden  
Emnet bliver taget op i brugerrådet, .  

Carsten har været til klubkonference i dansk sejlunion. Hempel til stede og talte om ny 
bundmaling, der ikke indeholder giftige stoffer.   

Skal der bestilles to nye standere til næste år?  

Mandag 17.4. Sejl sikkert foredrag.  
Sikkerhedsprocedurer. Hvordan får man en mand op i båden, der ligger i vandet.  

Ebba. Økonomi ser fint ud.  

Reparation på ovn godkendt 7000 kr  



Brik system i stedet for nøgler som gælder til bom til Ok jollerne, skurene, dørlås på 
bygning, jolle skurene. Samlet tilbud ca 51.140 kr. ex moms. 64.000kr med moms.  
Der er mange nøgler, der bliver væk. Vi vil også kunne få styr på hvem der har en nøgle. 
Pris incl årlig service aftale, valg mellem to niveauer, 2249 eller 1871kr. 150 kr i depositum 
pr nøgle.  
Beslutning: Vi accepterer tilbuddet. Ebba går videre 

Bordet rundt:  
Mads.  
OK går derudaf. Arrangement i søndags, Strandberg underviste, dygtig ok sejler og 
bygger. Besøg af folk fra Præstø og Kalvehave, 14 joller på vandet. Tanker om stævne.  
Kapsejlads, folk på at lave de arrangementer, der plejer.  
Dropper Ven rundt og Twostar cup. I stedet Møn rundt, Single hand, double og fuldt crew.  

Carsten.  
Ungdom, brugte klubkonferencen til inspiration til hvordan griber udfordringen med 
manglende ungeafdeling an. Carsten har ikke opgivet ideen, men det skal nok mere være 
udfra et enkelt setup. Unionen er optaget af at skabe en af de bedste platforme for unge 
sejlere.  
Ebba. Sejlerskolen går strygende. Taler også med lidt motorundervisning 
Mally. Præsentations teksterne er nu færdige, tak for dem. Mads har snart lagt alle op på 
hjemmesiden.  
Arbejder videre med foredraget med Mirella og Mikael, I LM 30 over Atlanten.  

Tirsdagholdet. Magter ikke mere at male. Vi skal indkalde til arbejdsdag i klubben. 
Forening forudsætter at alle bidrager. Det vil også aktivere medlemmer og give 
sammenhold.  
Man sætter tre datoer med mange opgaver. Du kan vælge hvad du vil og hvornår du vil. Vi 
tror på at folk gerne vil stille op, vi går frivillighedens vej. Ikke straf betaling for udeblivelse i 
første omgang.  
Udvendig maling klubhuset og omklædningscontainere til foråret.  
Dato og hvordan tages op på næste møde 

Hjælperfest. Bestyrelsen takker hjælperne 25. februar. Mally tænker festlige indslag 

Generalforsamling 9. marts 2023 

Bestyr møde 13.12 med julemad udefra, Ebba finder ud af mad 

Ny agenda fungerede fint, vi fortsætter 
Til beslutning 15 min 
Til debat 60 min 
Til orientering 45 min 

 

 
 
 


