Kalundborg Sejlklub
Berstyrelsemøde dagsorden med referat.

Møde i Bestyrelsen, Kalundborg sejlklub.
Tirsdag 1.9.2015 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), Ole Jensen (OJ), Lene Pries (LP)
Fraværende: ingen

Nr
1

Emne
Referat fra sidste møde godkendes.

Beslutning
Godkendt

Ansvarlig
Alle

2

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

I forbindelse med Projekt Havnepark som
vedrører ændringer af den gamle havn, er
der lavet 4 arbejdsgrupper. Vi er med i den
der handler om havneaktiviteter – det skal
bl.a ses som en opfølgning på ønsker som
kom frem på vores visionsseminar.

alle

Henrik Tang fra Dansk Sejlunion kommer på
torsdagscafé d. 24. september, og fortæller
om hvordan vi kan bruge vores
medlemskab af DS.
Vi vil på klubaftener sælge skrabelodder fra
de danske hospitalsklovne, som tilbyder, at
klubben som os tjener lidt på salget.
Der kommer refleksstrimler på pæle i
havnen, som markerer hvilke båse der har
stiger på broen.
Havnen arbejder på en løsning af
strømproblemer på broerne.
Tilfredshed blandt gæstesejlere med at man
kan betale med swift. Der er fine
tilbagemeldinger fra gæstesejlere.
Kalundborg Sejlklub kan opkræve et gebyr
for joller der opbevares på jollepladsen.
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Dette er muligt ifølge vedtægterne, og
bestyrelsen er enig med Havneudvalget i at
dette er praksis i 2015.
På tværbroen for enden af Østbroen bliver
der opsat nogle stålbuer, som forsøg på at
holde mågerne væk. Metoden har virket I
andre havne.
Der er fortsat stor tilslutning til torsdags
caférne.
Jørgen Vestergaard bliver ansat pr. 1.10., til
at stå for køkkenet til kapsejladser, i stedet
for Denise, som har sagt op.
Til oktober caféen d. 22.10. kommer film
producer Anders Dulow, og viser sejlerfilm.
Til dette sejler arrangement er der
mulighed for at invitere en ven eller nabo
med.
Gymnasie dagene har været en stor succes,
med mange glade elever. Mange unge og
voksne har hjulpet med det store
arrangement.
To ungdomssejlere har været til stævne, og
taget to flotte anden pladser
Det er lykkes at aftale med ”Kurs mod
fjerne kyster”, at de kommer d. 27.1. og
holder foredrag. Arrangementet holder vi
på gymnasiet, hvor der er plads til 400
personer.
Sejlerskolen har på grund af megen blæst i
foråret, holdt 3 ekstra undervisningsdage i
sensommeren. Sejlerskolen har desuden
afholdt natsejlads d. 22.9.
Tilbud om undervisning til duelighedsbevis
blev aflyst pga. for få tilmeldte.
3

Emner fra sidst, som ikke er færdig
behandlet.

Kalundborg Sejlklub
Berstyrelsemøde dagsorden med referat.


Mulighed for at betale med
MobilePay i klubben

Vi undersøger mulighederne for at indføre
MobilePay.

HR/LP



Klubbådsudvalg

Der er nu lavet et Klubbådsudvalg med 4
medlemmer.

ME

4

Nye emner til behandling:
 Udekøkkenet

Udekøkkenet har været en stor succes, og
der vil fra næste år være åbent, også når
klubhuset er udlejet. Klubhuset finder en
løsning på, hvordan det gøres rent praktisk.

ME

6

Nye emner til behandling:
 Afriggerfest

Afriggerfesten afholdes i år
d.14.november – husk at sætte kryds i
kalenderen! Forberedelserne er godt igang,
med Tina Pries og Pia Østergaard som
arrangører.

ME

7

Nye emner til behandling:
 Forslag til kontingentstruktur

På næste møde drøfter vi forslag om et
mere enkelt kontingentstruktur til
kommende generalforsamling.

HS

9



Vinduer

13



Næste møde: 6.10.-2015

14

Evt.

Vi vil samtidigt drøfte behov for evt. andre
vedtægtsændringer.
d. 16.9. og d. 5.10. kommer der nye vinduer
til klubhuset.

Intet

ME

