Bestyrelsesmøde Referat
Dato: 13/8 - 2019
Deltagere:
Kurt Vehl (KV), Jesper Lauridsen (JL), Hans-Ole Rathje (HR), Poul Erik Hansen
(PE), John Damgaard Christensen (JC), Helen Schiøler (HS), Kenneth Juul (KJ),
Christian Winnem (CW).
Afbud fra:
Ib Kristiansen (IK) og Martin Meredin (MM)
Emne

Orientering/Beslutning

Formand

Kontakt til nye medlemmer.
Der har været afholdt et møde mellem KV, JL og
PE og der er skrevet en liste af opgaver, der skal
deles mellem formand og næstformand.
Der resterer et møde med HR for at få det sidste
på plads.

Ansvarlig

KV

Mobilpay.
Der har været nogle administrative udfordringer
mht. Mobilpay. Der er dog fundet en midlertidig
løsning, som fungerer. Vi venter derfor med at
flytte disse administrative opgaver til en senere
lejlighed.
Analyse af foreningens tilstand.
Der vil blive indkaldt til en serie møder, hvor
bestyrelsen får mulighed for at diskutere alle
emner af interesse på en uformel måde, så vi kan
se, hvor skoen trykker mest. Det er planen at
gennemgå en såkaldt SWOT analyse, hvor vi ser
på styrker, svagheder, muligheder og trusler. Når
vi har diskuteret og prioriteret disse, kan vi gå i
gang med at finde de praktiske løsninger.
Analysen skal tage sit udgangspunkt i det
strategiarbejde, der tidligere er blevet udført.
Vi ser efter i Dropbox og Sejleren.
Bestyrelsen medtager PC til næste møde for
adgang til Dropbox.

KV

KJ og HS

Næstformand

Intet nyt.

Kasserer

Intet nyt.

Havnen

Renoveringen af riggerbroen starter sidst i
oktober. Pælene ankommer i starten af oktober.
Intet nyt.

Klubhus
Ungdom

Kølbåd

Jacob Larsen er tiltrådt som ny træner efter ophold
på sejlerefterskole.
HS melder om særdeles aktive forældre, der er en
stor hjælp i det daglige arbejde.
Der har været afholdt grillaften 10. og 11. august i
klubhuset med succes. Der kom ca 50 deltagere
om lørdagen og lidt færre om søndagen.
Intet nyt.

PR

Intet nyt.

Motor

Nye emner til
behandling

1. Brug af klubbåden.
Der er kommet en klage fra et medlem vedr
brug af klubbåden. I klagen henvises bl. a.
til manglende retningslinjer for brug af
klubbåden. Til dette punkt deltog Martin
Dyxenburg (MD).
MD har i samarbejde med bådsmændene for
klubbåden udfærdiget retningslinjer for brug
af båden. Disse er oplyst både på
hjemmesiden og via Facebook.
Rorsmændene er:
Kristian Kalisch, Rasmus Deeskamp og
Martin Dyxenburg.
De er udnævnt af Ungdomsudvalget.
Brug af båden kræver, at man er godkendt
som skipper af bådsmændene. Deltagelse
som gast ved kapsejladser besluttes af den
respektive skipper.
Der er sendt et svar til medlemmet.
2. Afriggerfest 2019
Der er modtaget et oplæg fra udvalget ved
Arne Kjær.
Bestyrelsen har godkendt både budget og
kutyme ved afholdelse af Afriggerfesten
2019, som derved vil blive afholdt ifølge
traditionen.
Vi gør samtidig opmærksom på, at
foreningens traditioner og kutymer er en del
af de emner, der skal drøftes i den

JL

ovennævnte analyse af foreningens tilstand i
den kommende tid.
3. Duelighedsprøver.
Der er kommet spørgsmål fra medlemmer,
om det var muligt for KS at afholde kurser
for duelighedsprøver.
Bestyrelsen henviser i denne forbindelse til
aftenskolen LOF.
KS kan så bidrage med træning til den
praktiske prøve.
Dette skal ske i samarbejde med LOF og
koordineres af JL.

Emner fra sidste
møde

Evt.
Næste Møde

Nøgler.
Der var en større diskussion af
nøglesystemet hos KS med flere
divergerende holdninger. Det kom i
diskussionen klart frem, at der
mangler en overordnet
kravspecifikation: Hvilke
sikkerhedsområder er der, og
hvorledes skal disse beskyttes. Den
nuværende løsning bærer præg af
knopskydning. En effektiv løsning
vil kræve et helt nyt nøglesystem
og en ansvarlig for systemet.
Det besluttes derfor, at dette emne
er et af de emner, der skal
diskuteres nærmere i ovennævnte
analyse.
Alle medlemmer opfordres til at
opdatere deres profiler på
hjemmesiden (login). Her er
der plads til at notere den
nøgle, man har. Ligeledes er
det muligt at opdatere andre
oplysninger såsom adresse og
telefonnummer.
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JL

