Bestyrelsesmøde 2. april 2019 kl. 19:00 i Lynæs Sejl- og kajakklub
Deltagere: David Ipsen (DI); Knold; 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); Hans-Kurt Andersen (HK)
Afbud: Leif Rygaard; Berit Christiansen
1.

Orientering fra FU
HK byder velkommen og orienterer
Niels skal sætte et krav op over for sejlklubben, så det kan sendes videre til klubbens forsikring.
Eksamen til duelighedsprøve – 15 mand bestod, 2 syge.
HK beder om opdatering af udvalgsmedlemmer til internt brug.
HMS har inviteret til foredrag vedr. elektronik i både, info på webside. Niels Roos fra HMS
beder om hjælp til Hesselø rundt 31/8-1/9. Kapsejladsudvalget står for det.
Renovering af klubhus – Henning Arvai (JB, Sven Mortensen, Knold, Henrik Simonsen) – ingen
mand på stiger.
LL orienterer
Medlemskontingenter er indgået kr. 212.320,- pr. 2. april. Enkelte medlemmer har betalt 2
gange. JB spørger til opkrævning af kajakplads – LL oplyser det skulle gerne være opkrævet
allerede.
Knold – spørger til status for liste over navneskifte. LL oplyser dirigenten ikke har underskrevet
GF referat.

2.

Sager til behandling
1) Arbejdsopgaver i forbindelse med ligastævne
FH oplyser at der er 1 eller 2 personer på banen, kan godt bruge flere. FH laver liste
med deltagere (navne).
DI nævner overnatning – telt op senest fredag 24/5. Sanitære forhold til 1. stævne er
der styr på i forbindelse med Lyn-X. Overnatning til 2. division? FH oplyser Lynæs kro 1
værelse og Hundested kro og hotel har 4 værelser (til officials).
HK spørger, hvad med sejlerne? Der stilles evt. både til rådighed. Campingvogne.
Vagtmandskab? (DSRS)
DI oplyser der går mandskab fra personale puljen til deltagelse i 2. stævne. Kan øvrige
udvalg hjælpe til? FH sender en beskrivelse af opgaven til øvrige udvalg (kajakudvalg
og klubhusudvalg).

2) Mødekalender
Mødet den 7. maj flyttes til 14. maj (også FU tilsvarende), se bilag 1.
3) Standerhejsning
HK - synges der til standerhejsning? skal der musik til? HK undersøger ang. Gliese og JB
undersøger alternativ til Gliese.
Madpakkefest. Er der ændringer? HI – der sker ændringer, små skridt hen ad vejen.
HK oplyser at den 15. juni har dannebrog 800 års jubilæum
4) Udvalgenes brug af J/70’eren (skal båden have et navn?)
Skal båden have et navn? FH oplyser at båden ikke kan navngives, da det kun er en
lejebåd. Han foreslår kælenavn ”Skuldevig”. BB nævner, at juniorudvalget ønsker at
benytte J/70 mandage. DI oplyser, at WOW benytter den mandag. Juniorudvalget
benytter den torsdag. Knold nævner, at sejlerskolen ønsker at benytte J/70 ad hoc. DI
foreslår at J/70 bliver i vandet permanent og 1 gang om ugen bliver vasket, det går på
skift. Klubben råder over 6 pladser i alt i havnen inkl. flydebro og Spica.
Yngling og J/70 tilmeldes onsdagssejladser, kapsejladslicens koster kr. 300,-/år.
Juniorudvalget beslutter vedr. Yngling. Det er ikke noget problem at få bådene på
deltagerlisten, så de også kommer på resultatlisten efter onsdagssejladserne.
5) Status for sponsorsøgning
HK har lavet liste over sponsorer, liga eller båd? HK understreger kraftigt at først og
fremmest ligastævne skal dækkes via sponsorater kr. 75.000,- mangler minimum. 2.
prioritet er båden.
Ligastævnet er førsteprioritet. Sejlsportsligaen dækker halvdelen af evt. underskud,
ligesom de får halvdelen af evt. overskud. HK understreger at alt sponsorsøgning skal
gå gennem sponsorudvalget, så klubben ikke træder sig selv over tæerne. SG
fremhæver, at et sponsorafslag ikke behøver afholde klubben fra at søge igen til
samme sponsor til andre aktiviteter.
Der er udarbejdet sponsorpakker ifølge FH. Stævnesponsorer kommer på kæmpe
banner, sponsortavle, bespisning, tur med bådene o. lign. Det har større værdi for
sponsorerne.
6) Første ”brainstorming” om evt. ny struktur af bestyrelsen
HK foreslår punktet udskydes og FH tilføjer kontingentstruktur rykkes til efter
ligastævnerne er afholdt. Enighed blandt medlemmerne.
7) Booking system, bilag 1
Knold forklarer bilag 1. PR udvalget beslutter ang. nødvendigheden af systemet, de
enkelte udvalg vender tilbage ang. ønsker og behov. HK foreslår, at afprøve
nuværende system ekskl. ekstra modul om ”dobbeltbooking”. Det blev vedtaget.

8) Bogstaver til nyt klubnavn, bilag 2
Knold mener det er for dyrt. TH mener der skal bruges kr. 7.000,- til ekstra bogstaver
og bogstaverne flyttes til vest-gavlen på klubhuset. Klubhusudvalget står for opgaven.
Vedtaget enstemmigt.
3.

Væsentlige og korte nyheder fra udvalgene
a) Kabysudvalget - Berit fraværende, intet nyt
b) PR udvalget. Knold orienterer i mangel af Leif. Udvalget er uenige om opgaven fra
sidste best. møde.
Det er udvalgets opgave at undersøge og koordinere med Lynæs Havn ang.
piktogrammer, font (skrifttype) o. lign. Der skal altså findes en helhedsløsning i
overensstemmelse med Lynæs Havns planer. Eksisterende skiltning til/ved klubben
skal skiftes.
Knold beder udvalgene gennemgå websiden og komme med evt. ændringer til Knold.
Designet på forsiden overvejes ændret, så det bliver mere overskueligt. Fotos er
velkomne fra medlemmerne.
Knold præciserer PR-udvalgets opgaver: Henrik Petersen tager sig af nyhedsmail og
pressen, Bodil - FB, Knold - web og FB, Svend Mortensen – historier, Leif - overordnet.
c) Kajakudvalget. JB informerer om godt 1. kvartal – ca. 6-8 kajakker ude hver lørdag.
Årsprogram på hjemmesiden. De anskaffede klubkajakker er fine. Introduktion for nye
medlemmer, 4 arrangementer over sæsonen. Den 11/4 kommer Borgmesteren og
indvier kajakkort på oplevelsesbroen.
d) Kapsejladsudvalg. FH oplyser at udvalget (Henrik Wamsler, Henning Arvai og FH) har
planlagt 17 onsdagssejladser i sæsonen 2019. Den 18/9 planlægges Hesselø Rundt evt.
i samarbejde med HMS!!
e) Fest og aktivitetsudvalg. HI oplyser at de ikke har haft møde med team, intet nyt
f) Juniorudvalget. BB oplyser, at der er informationsaften den 3/4 for nye interesserede.
Klargøring af jollerne de næste uger, forældre opfordres til at hjælpe. Juniorsejlerne
sejler mandag og torsdag. RH har været på ”Instruktør 1” kursus hos DS.
g) Sejlerskolen. Der var introaften 1. april - 2 uventede, 18 forventede. 2-3 stk. på
venteliste til år 2020. Der er ca. 9-11 stk. 2. års elever. J/70 er en mulighed for et hold.
HI underviser Yachtskipper-1. Poul Ingildsen og Niels Nordby har tilbudt at undervise i
klargøring af båd.
h) Kajakskoleudvalg. SG informerer: 2 kollegaer, tilsagn fra ca. 10 instruktører, workshop
den 2/5 – kursus den 11-12/5, beskrivelse af kajakskole i gang. Eksternt kursus, basis
afholdes i samarbejde med DGI. Kajakroer skal ro 50 km i lokalt farvand med
supervision. Redningsøvelser gennemføres.
i) Klubhusudvalg. TH Spica: Ny log og ekkolod monteret. Ny hane og bundventil under
vasken. Hovedskotterne og forrammen over batteriet er taget ud, renoveret, lakeret
og skruet og limet i. I handskerummene er der boret lænsehuller. Røstjernene er
pakket om.

j)

4.

Rensebrønden vest for hovedindgangen er hævet, så vi kan fylde sænkningen op og
så græs.
De fleste borde i klubhuset er slebet af og olieret.
Henrik Simonsen har muligvis fundet en ny opvaskemaskine på Lilleskolen, det
arbejdes der på.
BB meddeler, at en repræsentant fra klubben er udeblevet til havnerådsmøderne og
har frasagt sig opgaven. Der skal findes en repræsentant!!
Forberedelse af Lyn-X, klubbens juniorafdeling deltager og kajakudvalget skal sende
beskrivelse af aktivitet. BB giver info til JB, som sørger for at sende til havnerådet.
Festen om aftenen foregår hos surfcenteret. Bådeværftet har ”hemmelig” aktivitet.
Der bliver aktiviteter over det hele. Parkeringsafgift indføres, men brugerne af havnen
har adgang.

Opgaveliste opdateres
Sendes rundt med referat, skal opdateres.

5.

Eventuelt
(Der kan ikke besluttes noget under eventuelt.)
TH spørger til om der er kommet en afløser på kassererposten? Klubben skal forberede sig på,
at det kommer til at koste at finde en afløser.
TH spørger til Sportsunionen (nu Halsnæs Idrætsråd eller noget lignende)? – hvem tager sig af
det? BB undersøger.
DI oplyser om infoaften i DS regi. DS har samarbejde med professionelt firma om sponsorater,
der er infoaften d. 10/4 i Roskilde Sejlklub og d. 11/4 i Hellerup Sejlklub. Tilmelding nødvendig.
RH opfordre sponsorudvalget at deltage. RH deltager gerne med en eller flere fra
sponsorudvalget.
DI spørger til nyt om hvem som skal sejle liga? FH oplyser at pt. er det Torben Herslund, David
C og FH. Der mangler minimum 1 person.
Knold: Forskønnelsesforslag – skal det sendes med GF referatet? DI oplyser at det sendes
separat. Generel offentliggørelse af forslag efterlyses.
Mødet slut kl. 21.16 – HK takker af.

Bilag:
Bilag 1: Opdateret mødeplan 20190402
Bilag 2: Opgaveliste

