Bestyrelsesmøde 5. marts 2019 kl. 19:00 i Lynæs Sejl- og kajakklub
Deltagere: David Ipsen (DI); Knold; Henrik Petersen (HP); Frederik Wedel-Heinen (FH); Lis
Lindegaard (LL); Jørgen Bøe (JB); Tom Winther Hansen (TH); Bent Bennedsen (BB); Rune Tang
Holbek (RH); Susanne Grøn (SG); Heidi Ipsen (HI)
Afbud: Berit Christiansen (BC), Hans-Kurt Andersen (HK)
1.

Navneskifte
LL har sendt oplæg til gennemførelse af navneskifte. Knold tager fat i Oplev halsnæs, Aktiv
Halsnæs.Klubbens leverandørliste tilføjes en kolonne til angivelse af om leverandøren er
sponsor, så alle kan se hvem der evt. skal støttes ved indkøb.
JB spurgte til hvordan logo, navn på klubhuset osv. ændres, evt. som forslag til næste
generalforsamling. FH oplyser, havnen er i gang med piktogrammer. Ændring af klubstander er
en vedtægtsændring. Kan de eksisterende bogstaver på facaden genanvendes og tilføjes nye.
TH undersøger.
Skal klubbens design være i tråd med havnens? Font? Osv. Enighed om at der skal laves en
overordnet køreplan. Opgaven ligger hos PR-udvalget, som kommer med et oplæg til
bestyrelsen. PR-udvalget konstituerer sig mandag 11/3.

2.

Eventuelt
(Der kan ikke besluttes noget under eventuelt.)
TH har lavet en APV som hænger på skabet i værkstedet.
Best. møde den 26/3 rykkes til 2/4. Best. Møde 23/4 rykkes til 7/5. mødet 28/5 annulleres. FUmøder rykkes/annulleres tilsvarende.
Bestyrelsesfest: sendes til afstemning ang. dato fredag/lørdag via Doodle – knold sender rundt.
BB oplyser, at juniorerne starter op i starten af maj, som medfører at der lægges
beslag/aktivitet på et af rummene. Er der mulighed for at finde plads til juniorernes tasker?
Omklædning for piger? En opgave forskønnelsesudvalget bør tage med i overvejelserne.
ALLE klubbens aktiviteter lægges i klubkalenderen på websiden, så alle kan se, hvornår der er
aktivitet/andre tilstede i klubhuset. LL tilføjer, at det er nødvendigt ifm. at søge kommunen om
aktivitetstilskud, da hun kun har kalenderen som ”opbakning”. Der tilføjes kontaktperson i
aktiviteten i kalenderen.
Fest- og aktivitetsudvalget består af: Heidi Ipsen, Bettina Fuglsang, Heidi olsen og Leif Lund.

LL efterlyser en person til oplæring inden hun stopper næste år, opfordre alle til at se sig
omkring.
Knold ønsker gæsteinstruktør. En person udefra, som underviser i 1 år. Udelukket pga.
forsikringsproblematikken.
Booking systemet har mulighed for, at der kan bookes rum, følgebåde osv. Knold kommer med
et oplæg til næste bestyrelsesmøde.
BB tilføjer, at det overvejende er juniorerne der benytter følgebådene. Foreslår at det afklares
gennem juniorudvalget, hvis bådene skal bruges til andre formål. Principielt som det har været
tidligere, hvor man altid har spurgt de ansvarlige.
Klubhusforvalter: opgaverne bl.a. ang. kalender og rengøring, kan de fordeles på flere
personer? Henrik Simonsen har f.eks. nøgleadministration. Knold vil tage sig af kalender. TH vil
komme med et oplæg.
Bilag:
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