Sejlklubben LYNÆS

Referat

Bestyrelsesmøde 22. august 2017 kl. 19:00
Deltager: Hans-Kurt Andersen, Lis Lindegaard , David Ipsen, Tom Winther Hansen, Frederik WedelHeinen, Heidi Schouw, Knold
Afbud: Henrik Petersen, Frank Eske-Lund
1. Orientering fra FU.
a. Plan for afvikling af ekstraordinær generalforsamling m.v.
Stole, borde, lærred, projektor, computer og lyd stilles op i god tid og testes.
Da Lis er forhindret i deltagelse ved den ekstraordinære generalforsamling, er det besluttet
at Hans-Kurt fremlægge budgettet som det ser ud efter fusion med Lynæs Qajaq.
Hans-Kurt havde lavet et forslag til præsentation af de væsentligste punkter i budgettet,
der i fællesskab blev rettet til, så den samlet bestyrelse vurdere at væsentlige punkter er
overskuelig for alle medlemmerne.
Heidi gør opmærksom på at vi bør have stemmetællere klar og sikre at kun
stemmeberettiget kan stemme. Det er bestyrelsen enstemmigt enig om.
2. Sager til behandling.
a. Forslag til stævner i 2018.
Hans-Kurt forslår at SL forsøger at få Sejlsportsligaen til Lynæs i 2018, specifik under
Lyn-X. Begrundelsen er at Lyn-X var meget surf og meget lidt sejlsport i sejlbåde.
Sejlsportsliga er meget seværdigt fra land og derfor egnet under Lyn-X.
Sejlsportsligaen er et specielt stævne, hvor ligaen kommer med meget personale til
selve stævnet, så der hvor SL skal gøre en indsats er forplejning og service.
Da det nære område har sparsom værelsekapacitet, blev det forslået at tilbyde
overnatning i private både.
Den samlet bestyrelse er enig i, at SL skal undersøge muligheden for at få
Sejlsportsligaen til Lynæs i 2018. Frederik kontakter organisationen bag
sejlsportsligaen.
b. Efterårets arbejdspunkter.
1. Ny kontingentstruktur.
Bestyrelsen er enig om at Økonomiudvalget kommer med et forslag.
2. Kom og Sejl
Bestyrelsen er enig i, at Kom og Sejl er relevant. Hans-Kurt ser gerne at det afholdes
flere gange om året. Hans-Kurt og Knold arbejder videre med konceptet.
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3. Juniorarbejde
Frank har meddelt bestyrelsen at han stopper som formand for Juniorudvalget til
oktober, når sejlsæsonen slutter.
Hans-Kurt taler med et sejlkyndigt medlem, der tidligere på sæsonen har vist interesse
for juniorarbejdet.
Herefter var der snak om udvikling af juniorarbejdet.
Tom mener der skal være flere juniorer og nogen til at begejstre forældrene men det
er svært at løfte børn, der ikke kommer ud af en sejlerfamilie.
Heidi husker at der var ca. 20 børn, der sejlede i jolle ved Lyn-X.
Knold mener vi skal investere mere i instruktørerne.
David forslog at undersøge muligt samarbejde med de nærmeste naboklubber om
juniorsejlads, f.eks. Frederiksværk, hvis der ikke kan skabes grundlag for en
selvstændig juniorafdeling.
c. Kabysudvalg – Hvordan
Heidi oplyste at Kabysudvalget blev nedlagt ved en bestyrelsesbeslutning ved
budgetforhandlinger i 2016. Heidi ville gerne at dette havde været behandlet på et
bestyrelsesmøde, men hun der ud over er tilfreds med at nogle piger vil hjælpe.
Hans -Kurt orienterede om at kabysudvalget er opstået for at hjælpe til ved
onsdagssejladserne og han havde bedt dem om at komme i gang.
Heidi supplerede med at hun finder det uheldigt at arbejdsbeskrivelsen der ligger på
hjemmesiden, er en ældre arbejdsbeskrivelse og bestyrelsen blev herefter enig om at
udvalgene skulle opdatere/udarbejde forslag til arbejdsbeskrivelser, der godkendes i
bestyrelsen.
d. Samarbejde med Boat-Flex.
Boat-Flex har sendt invitationer til samarbejde med klubben, uden det er nærmere
beskrevet. Det fremsendte fortæller ikke noget om sejlklubbens fordele ved
samarbejdet, derfor vedtog bestyrelsen enig om at Knold takke nej til tilbuddet, men
oplyser at Boat-Flex er velkommen til at ligge en flyer i klubhuset, som andre maritime
firmaer.
d.
3. KORT, væsentligt NYT fra udvalgene
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a. PR-udvalget
Intet at berette. Dog søger Knold en god skribent, med en journalistspire i maven, til at
skrive artikler.
b. F & A
Der er købt og leveret lydanlæg. Anlægget har 2 kanaler og 3 forskellige mikrofoner.
Anlægget er testet og i orden. Det er helt simpel at anvende og får præmier d. 26.
august. Pris på teleslynge er også undersøgt, det vil koste 8.000,- kr. + montering. Lis
supplerede med at moderne høre apparater er så gode, at de ikke behøver teleslynge
og derfor ikke har denne facilitet indbygget.
Afriggerfest er under overvejelse, Heidi vil høre nye lokale leverandør om menuforslag,
Sidste år blev Eurokitchen benyttet, det gav mange roser.
c. Sejlerskolen
Der er 15 tilmeldte til efterårets sejlerskole. Mand over bord i praksis afholdes 26.
september og natsejlads til Nykøbing Sj. D. 2. september.
4 personer er tilmeldt speedbådskørekort.
Sejlerskolecup Tune-up i Lynæs måtte aflyses pga.. få tilmeldinger.
d. Kapsejladsudvalget
Der afholdes ligastævne i Aarhus weekenden uge 34, formanden er inviteret og ville
gerne havde været med, men er desværre forhindret.
26-27 september afholdes der surfstævne i Lynæs. Frederik udsender mere
information snarest.
15-17. september skal SL stille RIB til rådighed ved årets sidste stævne, det kollidere
med prøve i speedbådskørekort. Frederik og Knold finder en mindelig løsning.
Lis sender faktura på sponsorat til Stark, da de har bidraget til klubbens ligahold.
e. Juniorudvalget
Se under pkt. 2.
f. Klubhusudvalget
Pontonbro er konstateret ormeangrebet, rampen skal repareres.
Ejler er flækket i bunden, reparation begyndes i uge 34.
Der har været forsøg på at stjæle Ejlers motor. Skaderne er anmeldt og forsikringen er
kontaktet.
Joller og ynglinge flyttes, så der kan blive plads til Kajakhotel. Ynglinge flyttes evt. til
havnens areal.
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g. Havnerådet
Køre på bedste beskub, de eneste der melder sig frivilligt til opgaver, er Jeppe og
Johan.
Frederik har meldt sig frivilligt som repræsentant for SL i Lyn-X arbejdsgruppen.
4. Opgavelisten ajourføres
Se vedlagte bilag 2.
5. Eventuelt.
Hans-Kurt forslår der laves aftale med klubbens bådejere, om at sejle med interesserede.
Hans-Kurt ønsker dette punkt taget op senere.
Knold har fået henvendelse fra Hundested Bådelaug, der er en privat forening og enmands
fortagende, der ønsker samarbejde, hvor klubben medlemmer hjælper med
handicapsejlads i mini-12’r. Klubben er blevet kontaktet om det samme for ca. 1 år siden.
FU vurderer at SL selv har så mange opgaver og få frivillige, at vi ikke har ressourcer til at
hjælpe i denne omgang.
Knold. Der er indbetalt 600,- kr til den aflyste bestyrelsesfest 2017 og søgte svar på, hvad
der skulle ske med indbetalingerne. Det blev aftalt at Lis finder ud af, hvem indbetalerne er
og høre dem, om de vil have pengene tilbage.
David ønsker klubudvikling for -60 år som et arbejdspunkt. Det er vigtigt at tiltrække og
engagere yngre medlemmer, både juniorerne og lidt ældre medlemmer, inden klubben
uddør af naturlige årsager.
Bilag 1 - Mødekalender
Bilag 2 – Arbejdsplan 20170822
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Dato
Søndag d. 29. jan

MØDEPLAN I 2017/2018
Aktivitet

Fredag d. 17. febr.

GF Alle mødes kl. 12, gør klar til spisningen kl.
13 GF kl. 14
FU (Tidspunkt kl. 16:00)

Tirsdag d. 21. febr.

Bestyrelsesmøde

Lørdag d. 25. febr.

Bestyrelsesfest – udskudt til 8 april

Onsdag d. 08 marts.
Tirsdag d. 21 marts.

Medlemsmøde kl. 19:00
Ekstraordinær generalforsamling kl. 20:00
Bestyrelsesmøde kl. 19:00

Lørdag d. 08. april

Bestyrelsesfest

Tirsdag d. 25. april

FU

Lørdag d. 29. april

Standerhejsning

Tirsdag d. 2. maj

Bestyrelsesmøde

Tirsdag d. 9. maj

Ekstraordinært bestyrelsesmøde

Tirsdag d. 3. maj

Ekstraordinært bestyrelsesmøde

Tirsdag d. 15. aug

FU

Tirsdag d. 22. aug

Bestyrelsesmøde

Lørdag d. 26. aug

Ekstraordinær generalforsamling kl. 13:00

Tirsdag d. 26. sept.

FU

Tirsdag d. 3. okt

Bestyrelsesmøde

Lørdag d. 28. okt

Standernedhaling

Tirsdag d. 14. nov

FU

Tirsdag d. 21. nov

Bestyrelsesmøde – budget

Tirsdag d. 9. jan

FU

Tirsdag d. 16. jan

Bestyrelsesmøde

Søndag d. 17. febr.

GF
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Arbejdsopgaver ajourført pr. 22.08.2017
Nr. Opgave
21 Sikkerhedspolitik
51

Hvilke nye både?

60

Salg af både

62
68

Penge til
Sejlsportsliga
Kontingentsatser

70

Hjemmeside

71

Ligastævne

Beskrivelse
Beskrivelse af en sikkerheds- og
krisepolitik
a) Skal klubben ha nye både, og
hvilke
b) hvordan med finansieringen
De ”kassable” i henhold til listen over
vores flåde af 19.01.2016 skal
sælges Knold sætter ”til salg” på
hjemmesiden.
Søge Fonde / sponsorer mfl.
Overveje ændring af satser og øvrige
priser
Undersøge pris på at gøre
hjemmesiden tablet- og
mobiltelefonvenlig
Undersøge muligheden for at få et
Sejlsportsligastævne til Lyn-X 2018

Ansvarlig
Finn
Henrik
Henrik,
Frederik,
Heidi
David
Frederik
Knold pr

Frist

Bestyrelse

Snarest

FU

010917

Knold,
Heidi og
David
Frederik

Snarest
muligt

a) udført
b)
fortsætter
01-06-16

