
Kalundborg Sejlklub   
Berstyrelsemøde dagsorden med referat. 
 

Møde i Bestyrelsen, Kalundborg sejlklub.  
Tirsdag 4.8.2015 kl. 19:00   
 

Deltagere: 

Michael Eliasen (ME), Hans-Ole Rathje (HR), Martin Dyxenburg (MD), Jan Quist (JQ), Helen Schiøler(HS), 

Tina Jensen(TJ), ), Kristen Rasmussen (KR) 

 

Fraværende: Ole Jensen (OJ), Lene Pries (LP) 

 

Nr Emne Beslutning Ansvarlig 

1 Referat fra sidste møde godkendes. Godkendt  

2 Bordet rundt: 

 Formand 

 Næstformand 

 Kasserer 

 Havnen 

 Klubhus 

 Ungdom 

 Motor 

 Kølbåde 

 PR 

Vi har ansøgt om at deltage i Dansk 
Sejlunions  sponsor projektet ”Vild med 
vand” sammen med roklubben. 
Grundlæggende handler det om at borgere 
skal indbydes og føle sig velkommen i 
klubberne.  
 
Det fungerer fint med klubbens nye 
pengeinstitutter. Vi har lavet mulighed for 
at betale havnepenge mv. med Swip, og vi 
vil også oprette mulighed for at betale med 
Mobilepay i klubben. 
 
Alle lånecykler er malet og monteret med 
kodelåse.  
 
13 pæle har fået tæreklodser. Pælene ud 
for redningsstigerne får reflekser. 
 
Maritim Vestsjælland Infoskærm klar til 
opsætning. 
 
Beddingsvogn skal ombygges, og evt. 
udvides med en vogn yderligere, afhængig 
af pris.  

alle 
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Tekst på klubbens skilte ændres fra forbud 
til hvad man må og skal 
 
Forbindelsesbroerne bliver ofte glatte, og 
havneudvalget vil derfor prøve at finde 
løsning. 
 
Ansøgninger om udlejning af klubhuset er 
godkendt. 
 
Ungdomsafdelingen har været en uge på 
stævne i Frederikssund. 
 
Ungdomsskolen har været på besøg.  
 
I uge 35 er der igen besøg af de nye første 
års elever på Gymnasiet. Hjælpere søges 
og kan kontakte Ungdomsafdelingen. 
 
Der er flere nye medlemmer til 
Ungdomsafdelingen, herunder surf 
afdelingen.  
 
Vi er med i en lille gruppe omkring ”Ny i 
Kalundborg”.  En af ideerne er, at finde 
model for at tilflyttere kan afprøve 
forskellige klubber, og først melde sig ind 
efter afprøvningsforløbet, og måske skal 
der laves særlige event tilbud.  
 
Folkene bag ”Kurs mod fjerne kyster” 
kommer og holder foredrag d. 27.1. kl. 
19.30.  
 
På grund af dårligt vejr har Sejlerskolen kun 
haft mulighed for at sejle 3 gange. Derfor 
er der arrangeret 3 ekstra 
undervisningsdage i sensommeren. Der er 
desuden planlagt en natsejlads.   
 
På næste møde vil bestyrelsen drøfte, om 
udekøkkenet skal være aflåst, når klubben 
er udlejet 
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3 Emner fra sidst, som ikke er færdig 
behandlet. 

 checke om vores medlemskartotek 
hos DS er opdateret /JQ. 
 
 

 Muligheder for medlemskab af DS 
/JQ 
 
 
 

 Fælles møde med Asnæsbroen og 
Håbet  /HR. 
 
 
 

 Sejler arrangement i efteråret med 
elever fra proces skolen /HS. 
 

 Kursus i Facebook /hvem står for 
det? 

 
 
Medlemskartoteket vil indenfor nærmeste 
tid blive opdateret, og vi vil finde model for 
løbende opdatering. 
 
Vi indbyder Dansk Sejlunion til en 
torsdagscafé, hvor DS kan orientere om 
mulighederne i medlemsskabet, og hvor vi 
kan stille spørgsmål. 
 
Der har været holdt et godt møde med 
Asnæsbroen og Håbet. Det er aftalt at vi i 
højere grad kan samarbejde og bruge 
hinanden.  
 
Vi laver sejler arrangement i efteråret med 
elever fra proces skolen 
 
Vi laver kursus i Facebook forbindelse med 
en torsdagscafe  
 

 

4 Nye emner til behandling: 

 Tilbagemeldinger fra nye 
medlemmer af klubben /MD 

 
Vi har spurgt eleverne på sejlerskolen om 
deres oplevelse af klubben og hvad de kan 
savne. De siger bl.a. udtryk for: 

 Gerne mere løbende aktuel 
information på vores nye Facebook 
side 

 Hvordan kan vi konkret komme ud 
at sejle efter Sejlerskole forløbet? 

 Hvordan lærer vi klubbåden at 
kende? 

 Hvis man ikke er kendt i 
sejlklubben, hvordan køber man så 
en nøgle mv.? 
 

Vi laver opdateret skriftlig information som 
sendes til alle medlemmer.   
 
Vi forsøger at lave et lille klubbåds udvalg, 
som sammen med Christian Bang står for 
klubbåden. (interesserede kan henvende 
sig til Christian eller Michael Eliasen) 
  

MD 
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6 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: 

 Forslag til kontingentstruktur 

  
Vi arbejder på at lave forslag om et mere 
enkelt kontingentstruktur til kommende 
generalforsamling. Drøftes videre på næste 
møde  
 

HS 

13  Næste møde: 1/9-2015   

14 Evt. Intet  
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