Kalundborg Sejlklub
Berstyrelsemøde dagsorden med referat.

Referat fra møde i Bestyrelsen, Kalundborg sejlklub.
Tirsdag 2.6.2015 – kl. 19:00
Deltagere:
Michael Eliasen (ME), Hans-Ole Rathje (HR), Kristen Rasmussen (KR), Ole Jensen (OJ), Martin Dyxenburg
(MD), Jan Quist (JQ), Tina Jensen(TJ), Lene Pries (LP), Helen Schiøler(HS)
Fraværende: Helen i den første del af mødet

Nr
1

Emne
Referat fra sidste møde godkendes.

2

Bordet rundt:
 Formand
 Næstformand
 Kasserer
 Havnen
 Klubhus
 Ungdom
 Motor
 Kølbåde
 PR

Beslutning

alle
Ungdomsafdelingen har jollestævne d.
14.6. Hjælpere søges
Vi planlægger at deltage i Maritim dag på
Vesthavnen 27.6. Alle er velkomne, også i
kølbåd, joller mv.
De unge har med god succes
brugt klubben over fire dage
Der er flere som har vist interesse for at
engagere sig i klubbåden – men en egentlig
tovholder søges fortsat
(Efter mødet: Junior sejler Christian Bang
har sagt ja til at være tovholder)

3

Emner fra sidst, som ikke er færdig
behandlet.
 checke om vores medlemskartotek
hos DS er opdateret.
 Muligheder for medlemskab af DS
 Fælles møde med Asnæsbroen og
Håbet.
 Hvem planlægger sejler

Ansvarlig
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4

arrangement i efteråret med
elever fra proces skolen.
 Hvordan bliver vi flere
medlemmer?
 Forslag til ny kontingentstruktur
 Kursus i Facebook
Nye emner til behandling:
 Besøg fra to banker

Klubbens penge står pt. i en bank, hvor vi
dels ikke får renter af indestående, dels
opkræves gebyrer for alle transaktioner og
endelig ikke har den nødvendige
service. Derfor blev det besluttet, at
klubbens penge flyttes til et andet
pengeinstitut

TJ
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Nye emner til behandling:
 En åben klub

Som vi har snakket om på
visionsseminarierne skal vi være en klub
som er gode til at modtage nye
medlemmer, og hvor alle føler sig
velkomne. Skilte ændres fra forbud, til
hvad man må og skal.

ME

7

Nye emner til behandling:
 Nye borgere

Bestyrelsen er åben for at indgå i et
samarbejde med øvrige fritidsforeninger i
Kalundborg om etablering af et fællesmedlemskab, således at ny-tilflyttere kan
opnå medlemskab af flere klubber på ét
kontingent, for en begrænset prøveperiode.

MD

8

Nye emner til behandling:


Vi har søgt om at indgå i et 3 årigt
landsdækkende projekt ”Vild med vand”
med Dansk Sejlunion om et samarbejde
mellem klubber der tilbyder aktiviteter på
vandet

ME

13
14


Evt.

Næste møde: 4/8-2015
Intet

