Bestyrelsesmøde 14. maj 2019 kl. 19:00 i Lynæs Sejl- og kajakklub
Deltagere: Knold; Frederik Wedel-Heinen (FH); Jørgen Bøe (JB); Tom Winther Hansen (TH); Rune
Tang Holbek (RH); Heidi Ipsen (HI); Hans-Kurt Andersen (HK); Leif Rygaard (LR); Berit Christiansen
(BC)
Afbud: Susanne Grøn, Lis Lindegaard, David Ipsen, Bent Bennedsen
1.

Orientering fra FU
HK byder velkommen og orienterer
DS har sendt mail om møbler, skuffer og lign. Visionspuljen er snart afklaret, ca. d. 16/5. Møde
med HMS ang. Hesselø Rundt, som bliver 31/8, DI skal hjælpe med resultatlisterne.
Havnerådet: Det hele er på plads. Juniorafdelingen og kajakkerne deltager.
LL orienterer
Lis er fraværende.

2.

Sager til behandling
1) Status vedr. økonomi og bemanding til S-liga
Økonomi: FH: det ser ud til at give overskud – der er ca. kr. 40.000 i sponsorater,
resten fra barsalg under stævnerne. HI: kan bruge klubbens jubilæum som reference,
150 liter øl/3 timer. 2 øltyper, Fast pris kr 40/30 stor/lille. Til aftenarrangementet
overvejes at sætte prisen ned. Der er bestilt 200L moleøl og 900L i fustager (til begge
stævner), hvor uåbnede fustager kan returneres. BC tilføjer at Meny sponsorerer 1000
stk sodavand – Harboe til begge stævner.
Bemanding: FH oplyser at det ser ud til at være fyldt op. WOW piger er på
dommerbåden. Startliniebåd. Topmærkebåd (flere personer pga. hårdere job).
Dockmaster, sender de hold afsted som skal sejle. Gummibåd fragter 2 hold.
Gummibåd til rep af J/70 bådene. J/70 reservebåd i havnen. Sejladsvarighed ca. 20
min. 5-10 min. til at skifte besætninger. Knold spørger til lægevagt ordning – ikke
afklaret.
2) Status sponsorsøgning:
Det er svært at sælge den store sponsorpakke. Det er ”mange bække små”, Halsnæs
Kommune sponserer kr. 10.000, der er søgt div. Fonde, afslag fra APM fonden –
afventer Nordea fonden. BC understreger det er vigtigt at klubben spørger/søger
tidligt på året, inden sponsorerne lægger budget for næste år og inden andre klubber
har været ”rundt med hatten”.

3) Status vedr. udlejning af J/70
DI har overblik (fraværende) udskydes til næste møde.
4) Klubbens aktiviteter til Lyn-X open
Juniorafdelingen deltager ved flydebroen/inderhavnen, der kan sejles optimist med
juniorsejlere. Kajakkerne i den gamle havn med opvisning.
5) Status vedr. navneskifte
LL har tidligere oplyst at det stort set er gennemført administrativt. TH: Supplerende
bogstaver til gavlen er bestilt. PR udvalget arbejder med et forslag til ny skiltning i
mindre format ved indgangen til klubhuset. LR undersøger med havnen ang. skiltning.
Farvestrålende farver anbefales for at kunne læses.
6) Leje af optimister i naboklubber/køb af ”nye” brugte optimister
Juniorudvalget har forhørt sig om muligheden for at leje optimister i naboklubberne,
da der er maksimalt pres på juniorafdelingen. Der er indkøbt 1 brugt optimist.
7) Opbevaring af bordplader, bordben og stole
Plader, bordben og stole tager meget plads i juniorrummet, kan det rykkes til skuret.
Hvis optimistsejlene rykkes frem i skuret, kan der blive plads til bag sejlene. TH
undersøger muligheden. JB: Kan der benyttes ekstern opbevaring. Knold: der er forslag
til at skifte plader til lettere udgave. John Harpelund skal spørges om han har plads til
opbevaring – aktion?
8) Booking og pris for en kajak
JB: Der er 10 stk. klubkajakker, 7 er kommet til efter fusionen. Udvalget ikke så vilde
med at opkræve betaling, da formålet er at fremme interessen og brugen. Kan
sammenlignes med juniorafdelingen, første år gratis derefter kr. 300/år. Booking af
kajakker sker manuelt i klubhuset og udvalget ønsker at komme i gang med sæsonen
og evaluerer på behovet herefter. Klubaftener kan der først bookes på aftenen.
9) Medlemskab af Dansk kano- og kajakforbund?
Netop gennemført kursus DGI havkajakroer 1 med bevis. Tillægsmedlemsskab: IPP via
Dansk Kano- og kajakforbund. 1. år gratis og efterfølgende gratis. Priseksempel ved 49
medlemmer ca. kr. 5.100/år. FH: klubbens medlemmer opdeles i dag mellem DS og
DGI.

3.

Væsentlige og korte nyheder fra udvalgene
a) Kabysudvalget - 13 stafetter alle onsdage besat indtil udgang af september. Sailors
corner leverer. Mette Hilmer tilbyder at smøre madder. Der afventes til en start. Mette
bager kager til S-liga.
b) PR udvalget. LR: har holdt et par møder, udvalget må være udfarende ift. at indhente
info til PR. Hvilke veje skal benyttes. Hjemmesiden er ændret, der er delte meninger
om brugervenligheden og hvem websiden henvender sig til – medlemmer eller
eksterne brugere. Der kommer intern medlemsundersøgelse efter S-liga. Knold: der
kommer statistik vedr. brug af websiden til næste møde, spørgeskema sendes ud 7-8
juni.
c) Og h) Kajakudvalget og Kajakskoleudvalget. Kajakskoleudvalget vedrører
undervisningsdelen, DGI Nordsjælland kursus – fuldt booket (10 fremmødte).
Opfølgende forløb med guidede ture gennem foråret – efter 50 km frigives
kajakroeren. Redningskursus med 14 deltagere gennemført d. 13/5. Knold: kajakskolen
– der savnes info til websiden, SG er på sagen.
d) Kapsejladsudvalg. Intet nyt (er behandlet tidligere på dagsordenen)
e) Fest og aktivitetsudvalg. Klubben er vært for SRPI d. 15/6. Hjælp til at tænde grill og
bemande baren. S-liga nr. 2 falder sammen med grillaften 31/5, hjælp efterlyses til grill
og bar – anyone? BC undersøger om stafetterne kan hjælpe.
f) Juniorudvalget. Se bilag 1 fra BB. TH: Ynglingen ”Ingenting” mangler 2 nye
undervanter, osmosebehandlet i bunden. Spørg evt. David C.
g) Sejlerskolen. 5 hold sejler a 4 stk., Spica sejler 1 gang om dagen. VHF kursus
gennemført – 1 dumpet. Sejlerskole warm up cup 15/6, ingen svar fra DS ang.
sponsorering af mad, drikke osv. Mange elever føler sig ikke klar efter relativ kort
undervisningstid – udskydes formentlig til august. HK og Knold udtrykker tak til
torsdagsholdet for istandsættelse af Spica. Speedbådskørekort nu på lørdag og
eksamen søndag, 2 stk. (1 ekstern) til prøve.
h) Kajakskoleudvalg. Se under C, da SG er fraværende.
i) Klubhusudvalg. Se bilag 2 fra TH. TH oplyser at Spica er slidt.
j) Havnerådet. BB er fraværende. Knold oplyser der er links til havnerådets referater på
havnens webside.

4.

Opgaveliste opdateres
Se bilag 3. pkt. 60, 75, 78, 79 slettes. Pkt. 21 – HK og Henrik P. er ansvarlig. Pkt. 51 HI slettes og
David C. tilføjes. Pkt. 77 – status ændres til løbende.

5.

Eventuelt
(Der kan ikke besluttes noget under eventuelt.)
Knold – samtykkeerklæringer fra udvalgsmedlemmer savnes stadig, betyder gammel info på
hjemmeside.
Mødet slut kl. 20.58 – HK takker af.

Bilag:
Bilag 1: Skriv fra BB
Bilag 2: Skriv fra TH
Bilag 3: Opgaveliste 20190514

