Kalundborg Sejlklub
Berstyrelsemøde dagsorden med referat.

Møde i Bestyrelsen, Kalundborg sejlklub.
Tirsdag d.2015 kl. 19:00
Deltagere:
Michael Eliasen (ME), Hans-Ole Rathje (HR), Martin Dyxenburg (MD), Jan Quist (JQ), Tina Jensen(TJ), ),
Kristen Rasmussen (KR), Ole Jensen (OJ), Lene Pries (LP)
Afbud: Helen Schiøler (HS)

Nr
1

Emne
Referat fra sidste møde godkendes.

2

Emner fra sidst, som ikke er færdig
behandlet.
 Ny struktur for medlemskab
 Behov for andre
vedtægtsændringer



3

Medlemskab af DS (Opfølgning på
klubmøde med DS)

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

Beslutning
Referatet blev godkendt

Ansvarlig

På et udvalgsmøde d. 11.11 arbejder ME,
LP og ME på et oplæg omkring
vedtægtsændringer på baggrund af ny
kontingent struktur

HR, LP og
ME

Henrik Tang fra Dansk Sejlunion holdt et
godt oplæg på sidste café aften i klubben.
ME spørger DS om, hvordan frivillige i
klubben er forsikret, når de kommer til
skade.
Bestyrelsen beslutter, at pengene fra Else
og Johannes Pedersens fond, investeres
gennem Nordea i en model, hvor risikoen
kun er moderat.
26 deltagere på Sejlerskolen har
gennemført undervisningen. Hvordan
sikrer vi, at de bliver medlemmer?
Bio har lavet en aftale med Troels Kløvedal
og tilbudt at sejlklubben kan deltage i
arrangementet. Vi vælger ikke aktivt at
være ansvarlig i arrangementet.

ME

alle
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Vi vil forsøge at få drengene Emil og Theis
fra ”Kurs mod fjerne kyster” til klubben,
selv om det formentligt har lange udsigter.
Kalundborg Kommune har lavet to flotte
foldere om kommunen, hvor flere af
sejlklubbens aktiviteter er med i.
Motorbådsudvalget har de senere år stået
for Julebanko. I år vil Sejlerskolen stå for
arrangementet.
Vi vil sammen med Roklubben aftale,
hvordan vi kan sikre at der er
parkeringspladser, når en af klubberne har
arrangementer. Tages op på næste
fællesmøde mellem Sejlklubben,
Asnæsbroen og Håbet, hvor også
Roklubben inviteres. Medlemmer af
Kalundborg Sejlklub opfordres generelt til
at parkere hensynsfuldt, og hvis bilen
efterlades over en weekend, at man så
parkerer på pladsen før Håbet, eller
hjemme hvis det drejer sig om en længere
periode.
Q-holdet vil se på hvordan vi kan forskønne
klubbens udendørsområder.
Bestyrelsen har besluttet hvem der tildeles
kammeratskabspokalen. Det foregår under
afriggerfesten d. 14.11.
Næste Visionsseminar holder vi d.
7.november kl. 9.30 – 13.30. (MRD
annoncerer arrangementet.) Samme
dag er der standernedhaling kl.
15.00-17.00.

4

Nye emner til behandling:
 Klubarrangementer

Bestyrelsen vil præcisere, at
medlemmer og evt. gæster skal købe
alle drikkevarer i klubhuset ved
annoncerede klubarrangementer

Alle

5

Nye emner til behandling:

Webmaster Henning deltog under dette

MD, TJ og
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Hjemmesiden

punkt.
Bestyrelsen besluttede sammen med
Henning, at opgradere hjemmesiden så
den bliver mere levende og anvendelig, og
at den laves i samme opsætning som den
hjemmeside Bregninge Sejlklub bruger.
Der blev desuden aftalt forskellige
ændringer, bl.a. om link der pt. Ikke
fungere - linket ”kontakt” til skal gå til
formanden, og ansøgning om bådplads skal
automatisk gå til havneudvalgs formanden.
Rigtig mange af informationerne fra den
gamle hjemmeside, er af tekniske grunde
ikke lagt med over, men skal overføres
manuelt, og det kommer desværre til at
tage lidt tid.

6
7

Næste møde
Evt.

Tirsdag d. 3.11.2015
Intet

Henning

