Sejlklubben LYNÆS

Referat

Bestyrelsesmøde 03. oktober 2017 kl. 19:00
Deltager: Hans-Kurt Andersen (HK), Lis Lindegaard (LL) , David Ipsen (DI), Tom Winther Hansen
(TH), Frederik Wedel-Heinen (FH), Heidi Schouw (HS), Knold, Henrik Petersen (HP), Jørgen Bøe
(JB); Berit Christiansen (BC)
Afbud: Frank Eske-Lund (FEL)
1. Orientering fra FU.
i. Orientering fra formanden
1. Kajakhotel status
HK: Byggeriet er i god gænge, snart bliver der lagt tag. Svend
Mortensen fra byggerigruppen har bedt om lov til at overføre
20.000 kr. til gavlrenovering, fra klubhusvedligehold til
byggebudgettet, når de nu har fat i den alligevel.
LL: Vil gerne holde budgetterne adskilt, således at det der
vedrører klubhuset bogføres på den tilhørende konto og
byggekontoen kun indeholder byggeomkostninger.
HK: Det er oplyst fra byggegruppen at budgettet overholdes på
nuværende tidspunkt, fundamentet er sammen med andre
mindre poster billigere end budgetteret.
Rejsegilde er 10. okt. Kl. 16:00, JB har sendt invitation rundt til
havnens interessenter, desværre er der sket en fejl, så ikke alle
bestyrelsesmedlemmer er kommet på invitationen. HK sender
JB’s invitation til hele bestyrelsen snarest.
2. Kontrakt mellem Havneråd og Halsnæs Kommune vedr. Lyn-x
HK: Halsnæs Kommune ønsker at overdrage Lyn-X til havnerådet,
sammen med overdragelsen følger en sum penge til aktiviteter de
næste par år, hvorefter det er hensigt at Lyn-X skal være
selvfinansierende. Halsnæs Kommune har fremsendt et
kontraktudkast til Havnerådet, som klubben har fået til
gennemsyn. Klubben har for nuværende ingen kommentar. Knold
har meddelt dette til Havnerådet.
Surf stævne kom til at fylde meget ved Lyn-X 2017, HK vil gerne
have ændret dette, derfor er der møde med Sejlsportsligaen på
Lynæs Havn 05. oktober kl. 12, hvor forholdene skal besigtiges og
klubben bliver klogere på forventningerne til et Sejlsportsligastævne.
FH: Sejlsportsligaen har faste sponsorere og de skal helst
promoveres. Vores argument er det gode farvand til at afholde et
stævne. For klubben er formålet at promovere klubben og
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havnen. Sejlsportligaen stiller selv med officials m.v., så klubbens
bidrag er hovedsageligt af velfærdskarakter, derfor skal vi ikke
forvente de helt store indtægte, ud over indtægter fra mad og
drikke, samt forhåbentlig flere medlemmer. Bestyrelsen
forventer nogle af Lyn-X pengene vil kunne bevilliges til
afholdelse af stævnet.
DI: Gør opmærksom på at stævnerne er investeringer i, at det er
spændende at komme på Lynæs Havn og nogle vil være medlem
af klubben.
3. Møde havneråd-Halsnæs kommune om udnyttelse af havnen.
HK: 13. september lånte Halsnæs Kommune klubhuset omkring
hvad der kan ske på havnen.
Indtrykket er at Halsnæs Kommune gerne vil noget med havnen,
da Folketinget har besluttet at der kan dispenseres fra
strandbeskyttelseslinjen. Det er meningen at det skal være et
andet tilbud, end der er på Hundested Havn.
Der har været overvejelser om at færdiggøre havnen, for at skabe
mere landplads og forsøge at få strandbeskyttelseslinjen uden for
molerne.
Konklusionen på mødet er at Havnerådet skal indsamle forslag til
en ny lokalplan.

ii. Orientering fra kassereren
Økonomigruppen har holdt møde med HP for at lære
medlemshåndtering i Klubmodulet. Nu overtager Økonomigruppen
håndteringen af medlemskartoteket i Klubmodulet.
LL og JB har aftalt møde om hvordan håndtering af kajakhotellet skal
ske i Klubmodulet eller noget andet.
D.d. har ca. 40 kajaksejler oprettet en profil i Klubmodulet.
2. Sager til behandling.
a. Repræsentation af Sejlklubben Lynæs ved DS Klubkonference 2017.
(Knold)
DS afholder den årlige Klubkonference i Vingstedcenteret d. 17-18 Nov.
Klubben plejer at deltage. HP deltager qua hans hverv i DS, som repræsentant
for DS og betalt af DS.
Det blev enstemmigt vedtaget at Knold, David I. og David C. deltager. David C.
deltager fordi han er med i ungdomsnetværket.
b. Juniorudvalg status og hvad gør vi. (David I.)
TH beretter at der er 3 forældre med børn, ingen af forældrene kan sejle.
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FEL har tidligere meddelt at han ikke ønsker at være formand for
Juniorudvalget fra denne måned og TH ønsker ikke at træne juniorerne efter
den afsluttet sæson. Dette er en udfordring.
HK har talt med Bent Bennedsen, han har overvejet at indtræde som formand
for juniorudvalget, men han ønsker ikke at træne juniorerne.
Der blev talte om flere løsningsmuligheder, for at vores juniorer også kan
komme på vandet i 2018, inklusiv motivationsmidler for at tiltrække
træneremner.
TH holder møde med de 3 forældre, for at høre hvad der skal til, for at de tror
man kan tiltrække ny træner og hjælper.
Den resterende bestyrelse ligger hovederne i blød for at finde en ny træner.
c. Moderne materiel (David I. og Frederik)
Se bilag 1
Der er et tidligere udvalg, der har lagt underdrejet det seneste år, i forbindelse
med den overstået fusion og valg af ny formand.
HK’s holdning er at, hvis Ynglingene ikke bruges, skal de realiseres.
Der var ingen indvindinger mod indstillingen og en enig bestyrelse besluttede
at det eksisterende udvalg, bestående af FH+HP+David C., laver en indstilling
angående moderne materiel til bestyrelsen, der kan forlægges på kommende
generalforsamling.
d. Priser på sejlerskole (Knold)
I dag er prisen per deltager min. kr. 75,- plus hvad der måtte være ekstra såsom
mad eller lign.
Dette ønskes ændret til 0,- hvis man kan betragte arrangementet som undervisning.
Dette for at sikre, at flere personer deltager når leverandører og andre kommer
gratis på besøg.
En enstemmig besluttede at afskaffe deltagergebyr ved sejlerskolens
arrangementer, dog skal der betales for bespisning, hvis dette er en del af
arrangementet. Samtidig blev det besluttet at tage gebyret for deltagelse i Gaste/Skipperkursus op til revidering på næste bestyrelsesmøde.
3. KORT, væsentligt NYT fra udvalgene
a. Økonomigrupper
Se under pkt. 1ii
b. Juniorudvalget
Se punkt 2b
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c. PR-udvalg:
Knold: De bestyrelsesmedlemmer der er på Facebook, opretter Knold som
redaktør på klubbens gruppe.
Knold anbefaler ikke at benytte Klubmodulets afstemningsmodul, da det er meget
simpelt og han ikke finder det anvendeligt.
Klubmodul har lavet en App til Smartphones, der gør det enkelt at tilmelde sig
arrangementer. Knold anbefaler at bruge modulet.
Klubbens hjemmesideprogram, kaldet CMS, er mindre fleksibelt og hjemmesiden
fungerer ikke optimalt på Smartphones eller tablet. Knold forslår at nedsætte et
udvalg til at se på en løsning. Det blev enstemmigt beslutte at et ad-hoc udvalg
bestående af Knold, HS og DI går i gang med at se på en løsning.
d. Kajakudvalg
i. Hvem er Kajakudvalget
Den tidligere bestyrelse for Lynæs Qajak vil udgøre Kajakudvalget frem
til førstkommende generalforsamling i 2018. Medlemmerne fremgår af
klubbens hjemmeside.
ii. Administration af kajakhotellet
LL og JB mødes for at klarlægge administrationen af kajakpladserne. De
tidligere udsendte bestemmelser vil finde anvendelse.
Kajaksejlerne skal have nogle sikkerhedsbestemmelser og det er
besluttet at anvende sikkerhedsbestemmelserne, der blev anvendt i
Lynæs Qajak.
JB orienterede om at der vil blive en række fælles kajakøvelser gennem
sæsonen.
Angående kajakhotellet er det projekteret med 72 pladser. 10 af
pladserne er beregnet for kommende klubkajakker.
JB orienterede om at kajakpladser ikke må byttes internt, men dette skal
gå gennem hoteladministrationen.
HP orienterede om at private kajakker i kajakhotellet ikke er omfattet af
klubbens forsikringer og kajakejerne opfordres til selv at sørge for
denne forsikring.
e. Kapsejladsudvalget
DBO ranglistestævne var en succes, til trods for manglen på vind. Surferne er
anderledes, de er meget sociale mellemsejladserne, det er en meget positiv
oplevelse.
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Præmieuddeling for Onsdagssejladserne uddeles ved standernedhaling.
i. Ligastævne i 2018
Se pkt. 1i2
f. F & A
F & A er i gang med forberedelserne til standernedhalingen d. 28. oktober, med
efterfølgende fest. Der indhentes 2 tilbud på mad ude fra. Tilmelding til festen
kommer til at foregå via Klubmodulet og kuvertprisen er sat til maks. 250,- kr.
Standernedhalingen vil foregå kl. 15:00.
HS efterlyser allerede nu hjælper til standernedhalingsdagen.
HS undersøger mulighed for afdæmpet musik under middagen og efterfølgende
noget mere danseegnet musik, afspillet over vores nye højtaleranlæg.
Her ud over arbejder F & A med vinterens arrangementer, der er allerede en
lang række forslag der undersøges, bl.a. har JB et kajakforedrag og han vil gerne
deltage i et arrangement.
g. Sejlerskolen
Knold oplyser af klubben igen i år vil oprette et vinterhold i navigation, hvor HK
igen underviser.
Hvert andet år afholdes et førstehjælpskursus, næste førstehjælpskursus er i
2018.
Knold forslår at han og DI deltager i Sejlerskolekonference 4. november i
Kerteminde. DI vil gerne deltage, med forbehold for kommende barnebarn.
Sejlerskole Cup i Kerteminde (David)
DI: Klubbens deltagelse i Sejlerskolecup i Kerteminde er historisk, idet vi deltog
med et hold for første gang. Eleverne var meget glade for at have deltaget og
sejlerne blev for alvor tændt i dem. Derfor har eleverne ytret ønske om et
forsætterhold, med fokus på bådhåndtering, men med samme struktur som på
sejlerskolen, det er ikke nok med deltagelse i onsdagskapsejlads, det er noget
andet eleverne efterlyser.
h. Klubhusudvalg
TH vil fremsende en liste til Knold med medlemmerne af Klubhusudvalget, så
hjemmesiden kan opdateres.
Jollebroen er nu repareret og gjort klar til betjening af kajaksejlerne. Der skal
lige laves lidt justeringer af opdriften, så er broen helt klar.
i. Klubhusforvalter
Intet at bemærke.
Den eksisterende vandhane er utæt. Der er derfor indkøbt ny vandhane til
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køkkenet, til god pris gennem HS arbejde. Den monteres senere.
j. Havnerådet
Se pkt. 1i2 og 1i3.
Knold: Havnerådet er også Vild med Vand udvalg og der er igen i år planlagt en
Vintersolhvervsfest d. 22. december.
HS forslår at der annonceres i Halsnæsposten, som sidste år, hvor der var god
tilslutning til arrangementet. Samtidig opfordre HS at der sikres at der er
klubmedlemmer, der kan tale med de besøgende.
k. Kabysudvalg.
BC fortæller at kabysudvalget er genopstået. Udvalget har talt om, hvad de
ønsker at bidrage med. Pt. er det at lave kaffe og sælge øl/vand til kapsejlerne
om onsdagen, grundig rengøring af kabyssen og optælling/sortering af service,
så behov og ønsker kan budgetteres.
Vibeke Narp har spurgt TH om klubhusudvalget ønsker lidt hjælp om torsdagen
og om udvalget kan hjælpe kajaksejlerne på deres klubaftner. Måske de også vil
hjælpe på juniorernes klubaften, med servering af kaffe og saft.
4. Opgavelisten ajourføres
Se vedlagte bilag 2.
5. Eventuelt.
JB kunne godt tænke sig at prøve nogle af klubbådene og denne udtalelse endte ud i en
snak om at det kunne være spændende at lave en dag, hvor de forskellige udøver
kunne prøve hinandens grej, det kunne blive en sjov dag på vandet og styrke
medlemmernes kendskab til hinanden. Bl.a. er klubben nu også ejer af to stk. SUPbrædder.
HK oplyste at Halsnæs kommune er kontaktet, angående klubbens grundlejekontrakt og
kommunen er under bearbejdelse.
Knold er også Sejlsikkert ambassadør og han har annonceret et sejlsikkertkursus for
fritidsfisker. D.d. er der kun en tilmelding og han tror kursuset bliver aflyst.
HP gjorde opmærksom på at vi er en forening og forslog at vi i intern kommunikation
kalder os Klubben, men eksternt er vi Sejlklubben Lynæs, der er klubbens officielle navn.
Bestyrelsen er fuld enig i denne fremgangsmåde.
Bilag 1 – Moderne materiel
Bilag 1 - Mødekalender
Bilag 2 – Arbejdsplan 20171003
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Bilag 1. Moderne materiel og aktiviteter for klubbens medlemmer:
På ekstraordinær generalforsamling tidligere i 2017 blev det vedtaget at bestyrelsen skal arbejde videre
med anskaffelse af moderne materiel. Dette arbejde har lagt stille siden pga. formandsskifte og kajakfusion.
Ideen er opstået i forbindelse med klubbens tidligere strategiseminarer, hvor nogle medlemmer har kunnet
se synergieffekten af anskaffelsen af moderne materiel. Desværre er projektet i folkemunde blevet kaldt
”anskaffelse af j/70”, hvilket nok har mudderet diskussionerne.
Det oprindelige formål med projektet har været at:
- Anskaffe moderne materiel, der kan fastholde / tiltrække yngre piger og drenge.
- Anvende bådene til store juniorer.
- Anvende bådene som skolebåde.
- Fastholde sejlerskoleelev uden egen båd.
- Udvikling af egne kapsejladsbesætninger, der kan deltage i landsstævner.
Der har været mange argumenter, hvorfor vi ikke skal anskaffe moderne materiel, her er et par stykker:
- Jeg er da lige glad med at klubben lukker, den vil alligevel dø.
- Vi har jo ikke nogen unge sejler.
- Der er jo ingen der vil sejle Ynglinge
- Hvis man vil sejle, må man selv anskaffe en båd.
- Det koster alt for mange penge, mindst 40000 kr. pr. båd.
- Der er ingen sponsorer i Hundested.
Der skal ikke herske tvivl om, at Drabant 24 og Ynglinge er gode både, men udviklingen af bådene har gjort
at der er opstået andre krav fra den moderne sejler. Klubben kan ikke ændre på samfundet, men vi kan
udvikle os sammen med omgivelserne.
Det er enhver bestyrelses pligt, at arbejde på et grundlag for at klubben forsat er eksistens. Alternativet er
at bestyrelsen arbejder målrettet på at afvikle klubben. En bestyrelse kan ikke have andre formål end disse
to.
Forslag:
Der nedsættes et ad-hoc udvalg på 3-4 personer, til udvikling af et færdig koncept for anskaffelse af
moderne materiel, bl.a. formål med anskaffelse, finansiering af indkøb, finansiering af drift, organisering i
klubben. Eksisterende materiel skal indgå i udvalgets overvejelser.
Udvalget udarbejder en færdig arbejdsplan, der indstilles til bestyrelsens godkendelse. Herefter indstiller
bestyrelsen planen på førstkommende generalforsamling.

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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Kageliste

Frederik

Knold

Henrik
(David)

Tom

Heidi

Lis
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Arbejdsopgaver ajourført pr. 03.10.2017
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
Hans-Kurt
Henrik
Henrik,
Frederik,
Heidi,
David C
Frederik
Knold pr

Frist

Bestyrelse

Snarest

FU

010917

Knold,
Heidi og
David I
Frederik

Snarest
muligt

a) udført
b)
fortsætter
01-06-16

