Sejlklubben LYNÆS

Referat

Bestyrelsesmøde 21. november 2017 kl. 19:00
Deltager: Hans-Kurt Andersen (HK), Lis Lindegaard (LL) , David Ipsen (DI), Tom Winther Hansen
(TH), Frederik Wedel-Heinen (FH), Ejler Borck (EB), Knold, Henrik Petersen (HP), Jørgen Bøe (JB);
Berit Christiansen (BC)
Afbud:
1. Orientering fra FU.
i. Orientering fra formanden
1. Situationen i F & A
HK meddeler at Heidi har trukket sig fra F & A og HK har prøvet at
holde på Heidi, men hun har stået fast på sin beslutning. Da EB
herefter er eneste tilbageværende medlem i F & A, er han derfor
udvalgsformand og ny i bestyrelsen.
HK kunne endvidere oplyse at der d.d. er 7 tilmeldte til
arrangementet 28. november og han mener det skal aflyses, hvis der
ikke kommer flere.
TH mener der skal sendes en reminder ud.
Det blev besluttet at HP sender en reminder ud på arrangementet.
2. Lejekontrakt
HK meddelte at der er ikke sket noget siden mødet med
kommunen d. 17. okt. Kommunen har teten.
ii. Orientering fra kassereren
Budget 2018 proces og forudsætninger
LL opgør status for klubbens økonomi pr. 31. oktober.
Resultat 70 t.kr excl. Omkostninger til kajakhotellet.
Indestående på byggekontoen 190 t.kr, der mangler at blive modtaget
en del faktura
Indestående på depositumkontoen 110 t.kr, der mangler et par stykker,
der har problemer med klubmodulet.
Indestående på donationskontoen for moderne materiel 32 t.kr. David
C har overført sin betaling for den aflyste bestyrelsesfest til denne
konto.
EB har egenhændig kontaktet Sparekassen i Hundested for at høre
hvad de kan tilbyde. LL har meddelt EB at hun gerne vil se på tilbuddet,
når hun kan modtage det skriftligt. LL supplerer at vi betaler negativ
rente af indestående i nuværende bank og hun derfor allerede selv har
kontaktet et par andre banker for at opnå bedre vilkår.
LL har modtaget budgetønsker fra udvalgene, dog har Knold glemt Prudvalget, men vil straks sende ønsker til LL. LL arbejder nu på et samlet
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budgetudkast.
For at LL kan lave det endelig budgetforslag, skal der snarest laves et
forslag til ny kontigentstruktur som tidligere vedtaget. Herefter
udarbejder LL 2 forslag til budget 18.

2. Sager til behandling.
a. Juniorudvalg status og videre proces. (David I.)
På sidste bestyrelsesmøde blev det aftalt at alle skulle gå hjem og ligge hovederne i
blød, for at finde en løsning på udfordringerne i juniorafdelingen. DI har forslået et
samarbejde med Frederiksværk, hvis vi ikke selv kan løfte udfordringen.
HK har siden sidst haft kontakt til Skolen ved Havet og skolelederen er vendt
positivt tilbage. Skolen ved Havet har elever fra 0-7 klasse, fra 2018 til og med 9 kl..
DI gør opmærksom på at vi skal kunne levere det vi tilbyder.
HK forslår at vi kan tilbyde lærerne at uddanne lærerne som sejler, så de kan
undervise eleverne og hjælpe i klubben.
FH foreslår at vi starter med at tilbyde en emneuge med sejlads.
BC kunne oplyse at forslaget allerede er ude i forældrekredsen og de er meget
positive.
HP supplere med at de unge vil lære noget, så derfor er det vigtigt at underviserne
ved noget om at sejle.
HK har talt med Bent Bennedsen og han er interesseret i at indtræde i
Juniorudvalget, når han går på pension til årsskiftet.
TH har skrevet rundt til de forældre, han har kontaktoplysninger på. I brevet har
han beskrevet de muligheder klubben kan tilbyde.
LL og HK har en ide om, at bestyrelsen skal rundt på havnen og hilse på, for at få
Face to Face kontakt til de bruger af havnen, der ikke kender os, og for at fortælle
om de nye spændende tiltag vi har gjort det sidste år.
Det blev besluttet at bestyrelsen har mange tangenter at spille på og vi skal tage
emnet op på næste bestyrelsesmøde.
b. Moderne materiel status og beslutning om videre gang (Frederik)
FH redegjorde kort om ad-hov udvalgets forløbige arbejde, se bilag ”20171027
Notat” Der findes mange moderne sejlbåde, som udvalget har set på, men har
vurderet holdbarhed og trailerbarhed vigtig. Summen af alle vurderingerne er at
udvalget enstemmigt peger på J/70, der er den nyeste type, kan trailes uden
trailerkørekort og er i hastigt vækst. Pt. findes der 40-45 j/70 i Danmark og vi er
vidende om at flere indkøb er i gang. Vigtigst af alt, har udvalget haft 2 af årets
piger, fra sejlerskolen ude at prøve J/70, meget venligt lånt af KDY i Skovshoved
uden betaling. Det har været planen at de også skulle prøve J/80, men det er
tvivlsomt om det kan lade sig gøre i år. Elevernes tilbagemelding er at de er meget
begejstret og vil have mere.
Forslag til finansieringsmodel er vist i det forløbige notat.
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EB spørger om udvalget har kendskab til om nogen medlemmer vil låne klubben
penge til den første båd. FH svare at udvalget afventer bestyrelsens godkendelse,
inden de går ud og spørger.
FH oplyser at J/70 i dag handles for 270 – 300 t.kr for 1-2 år gamle både og der er
rift om dem.
BC eneste bekymring er, om klubben selv kan skaffe tilstrækkelig midler, og
forsætter, at hun har hørt at der på Toruplund skulle være startet en
uddannelsesinstitution for unge mennesker, der vil være en af målgrupperne,
hvilket resten af bestyrelsen syntes lyder spændende.
Bestyrelsen vedtog enstemmigt at arbejde videre med det forslået koncept, der
skal ligge klar til generalforsamlingen i 2018.
Afledt af snakken under dette punkt, blev bestyrelsen også enig om at forsætte
den positive stemning der er om klubbens udviklingsmuligheder og brede det
ud i resten af klubben.
c. Skal klubben tilbyde Vandscooterkørekort ? (Knold)
Knold oplyser at der er kommet nye regler om specielt vandscooter. Pr. 1
januar skal føren have duelighedsbevis, speedbådskørekort eller
vandscooterbevis, for at må føre en vandscooter. Endvidere skal motorbåde,
RIB og vandscooter have en ny ansvarsforsikring, med objektiv ansvar.
Spørgsmålet er om sejlerskolen skal tilbyde vandscooterbevis.
Bestyrelsen besluttede enstemmigt at udskyde beslutningen, indtil vi ser
hvordan behovet udvikler sig.
d. Tilpasning af kontingentstørrelse i vinterperionden (Lis)
LL har indsendt følgende forslag:
Jeg har erfaret at bestyrelsen i foråret vedtog at lave differentieret kontingent for de
medlemmer, der melder sig ind efter den 30. september. Det giver rigtig god mening
i og med sæsonen jo næsten er slut på dette tidspunkt, men de skal være medlemmer
af klubben for at gå på vores Sejlerskolekurser.
Kontingent terminen er sat til den 1. april. Det betyder, at der lige pt. betales
følgende kontingent:
1) Indmeldelse i perioden 1. april til 30. september = 100% kontingentrate
2) Indmeldelse i perioden 1. oktober til 15. marts = 50% kontingentrate
3) Indmeldelse i perioden 16. marts til 31. marts = 1% kontingentrate (det er lige op
til den næste hovedforfaldsdato)
Nedsættelsen i kontingentrater betyder, at de nye medlemmer ikke får
tilbagebetalt det hele års kontingent de tidligere betalte, og som gav lidt fnidder
bogholderimæssigt.
Det som jeg nu gerne vil have bestyrelsen til at tage stilling til er følgende:
-
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Skal medlemmer der indmeldes i perioden 1. januar til 15. marts fortsat opkræves
50% kontingentrate, eller skal vi korrigere, så der kun betales 25%
kontingentrate? I alle tilfælde vil medlemmet blive opkrævet fuld kontingentrate
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ved hovedopkrævningen den 1. april.
Bestyrelsen vedtog enstemmigt forslaget.
e. Godkendelse af arbejdsbeskrivelse - Kajakudvalget (Jørgen)
Kajakudvalget har fremsendt forslag til udvalgets arbejdsbeskrivelse, se bilag 1.
Bestyrelsen havde følgende ændringsforslag:
- Ansøgning om sponsorstøtte koordineres i samarbejde med bestyrelse.
- Udsendelse til kajakmailliste, rettes til klubbens mailliste.
Når disse ændringer er fortaget, kan bestyrelsen tiltræde arbejdsbeskrivelsen
enstemmigt.
f. Budgetønsker fra Kajakudvalget (Jørgen) – Bilag 2
JB redegjorde for Kajakudvalgets budgetønsker 2018
Bl.a. ønsker kajakudvalget at uddanne egne instruktør, der både kan
introducere nye medlemmer og gøre gamle medlemmer bedre. Ligeledes
ønskes flere klubkajakker, så det er nemt at komme ud og prøve for potentielle
medlemmer og klubbens andre medlemmer.
LL spørger om det skal være gratis at låne klubkajakkerne. JB svare at det er op
til bestyrelsen.
DI mener der skal ses på dette, samtidig med at der ses på ny
kontingentstruktur.
Budgetønsker er taget til efterretning og bestyrelsen udskyder med beslutning
til det endelige samlet budgetforslag forligger.
g. Forslag til gavludsmykning (Jørgen) – Bilag 3
JB har fremsendt forslag til gavludsmykning.
DI mener at ideen er god, det er en god reklameplads for klubben og foreslår at
der ”reklameres” med det vi kan tilbyde.
HK vil gerne at der står Sejlklubben Lynæs, som er klubbens officielle navn.
HP mener det vil være i tråd med fusionsaftalen om en klub, hvis vi ”reklamere
bl.a. for kajaksejlads, juniorsejlads m.v.
Bestyrelsen er enig om at der arbejdes videre med de forskellige forslag. JB taler
med grafikkeren.
3. KORT, væsentligt NYT fra udvalgene
a. Juniorudvalget
Se punkt 2a
b. PR-udvalg:
Ny responsive hjemmeside (Tablet-venlig hjemmeside)
Heidi er ude af ad-hoc gruppen. Knold og DI mødes i december for at arbejde
videre med et forslag til en moderne og nemmere tilgængelig hjemmeside.
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c. Kajakudvalg
JB oplyser der er udarbejdet kajakhotelbestemmelser, som er godkendt i
forbindelse med fusionen.
JB fortæller der er fundet en Kajakhotelbestyre, der referer til Kajakudvalget.
d. Kapsejladsudvalget
FH har forsøgt at skaffe et stævne til Lyn-X i 2018, det er ikke lykkes at finde et ledig
stævne, derfor besluttede bestyrelsen at forsøge afholdelse af Sejlerskolecup d. 9.
juni. Knold spørger rundt i sejlerskolekredse.
e. F & A
EB fortæller der er et par arrangementer på programmet. 28. november
handler om en langsom sejlads til Berlin, 11. januar holder JB introduktion til
kajaksejlads, med fremvisning af turgrej og spændende fortællinger. 21. februar
er der fordrag om flotillesejlads til Færøerne og retur gennem den Caladonske
kanal.
f. Sejlerskolen
Sejlerskolelederkonference, herunder duelighedsbevis og DS
Knold og DI deltog Sejlerskolekonference i Kerteminde, der især drejede sig om
de nye regler for certifikater. Bl.a. var der en workshop om indholdet af en
revideret certificeringsordning af sejlerskolerne, som en slags kvalitetsstempel
af den enkelte sejlklub. Vi afventer DS’s tilbagemelding.
Knold har arrangeret et tovværkskursus v. Arvai og Wamsler d. 27. februar,
bestyrelsen mener det ligger for tæt på F&A arrangement d. 21. februar.
Bestyrelsen foreslår Knolds arrangement til første uge af februar. Knold
arbejder videre med dette.
Knold har hørt at SUP-sejlads er en voksende vandsport og søger en instruktør
til dette, under sejlerskolen. FH gør opmærksom på at dette tilbud allerede
eksistere i Lynæs Windsurferklub. Bestyrelsen mener vi skal samarbejde med
Lynæs Windsurferklub, frem for at påtage os flere opgaver, ud over de mange vi
har i forvejen.
g. Klubhusudvalg
Budgetønsker for 2018
Skuffe Spica ca. 500 kr.
Maling borde udvendig grønne 400 kr.
Maling indv. døre, farvekode 2500 kr.
Ny bund i Trailer 1000kr
Pumpe bro 700 kr.
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16/11 Ved pudsning af vinduer i gang: Alustigen klappede sammen- Niels og Hanne
kom til skade. Stigen må ikke mere bruges som wienerstige.
Niels har fået en alvorlig hjernerystelse. Han skal holde sig helt i ro, har meget
hovedpine og har svært ved at ligge ned og sove.
Hanne slap med brækkede briller og en midlertidig hævet hånd.
Siden sidste bestyrelsesmøde.
Følgebådene er vinterkonserveret og kommet i hus, Motorhætterne har René taget
og vil male dem så der kommer til at stå Sejlklubben Lynæs på dem
Rep. Af ”Ejler” blev gjort af Morten fra Largo marine, Jeg hjalp til med det der skulle
2 mand til. Det var meget besværligt og tog vel ca. 10 timer.
Snipen er vasket og sejl tørret
Emhætte i køkken rengjort og derved faldet ned, beslag faldt af og det hele
repareret over lang tid
Oprydning og rengøring over toiletter.
Lysstofrør i værksted skiftet til Led rør. Det medfører at almindelige rør ikke mere
kan bruges, da de ikke kan tåle 230V
Husets vestgavl er fornyet og malet.
Gjort rent i huset
h. Klubhusforvalter
Klubhuset er lejet ud 3 gange i efterår og 1 gang i forår.
i. Havnerådet
FH deltager i styregruppen i Lyn-X 2018
Havnerådet afholder solhvervsfest d. 22. december. Knold er arrangør.
Knold har lånt en optimistsimulator til Lyn-X 2018, der skal afhentes i Helsingør.
j. Kabysudvalg.
Har indsendt budget til LL.
Kaffemaskine er nu slidt, BC ønsker udskiftning. 3 forslag er sendt til Lis.
Fortsætter med at hjælpe om torsdagen og der er ved at være gjort grundigt rent.
4. Opgavelisten ajourføres
Se vedlagte bilag 2.

5. Eventuelt.
En model Optimist er kommet retur fra et dødsbo. Modellen er indleveret af en
skrothandler.
Det aftales at DI rundsender referater fra klubkonferencen til hele bestyrelsen, så det
6
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glade budskab kan spredes. HP laver et koncentrat, der kan sendes rundt til alle
medlemmer.
HK har deltaget i et hjertestarterkursus og forslår at vi ansøger om en sådanne til udvendig
montering på klubhuset. HP fortæller vi tidligere har søgt, men ikke bevilliget en, da der
findes en ved Havnekontoret, men mener at vi skal prøve at søge igen.
HK tager de gamle arbejdsbeskrivelser med hjem og sender dem til de respektive udvalg,
for at få opdateret disse.
HK har lidt sent modtaget indbydelse til juniormøde i Isefjordkredsen, men meddeler
kredsformanden at vi pt. er uden juniorudvalg.
Knold. Spørger om filterne renset i varmepumpe? TH fortæller det er på
arbejdsprogrammet.
Der er kommet kode på Wi-fi routeren, Knold laver en vejledning til opkobling til klubbens
wi-fi.
20171027 Notat
Bilag 1 - Arbejdsbeskrivelse for KAJAKUDVALG - ver 301017
Bilag 2 - Kajakudvalgets budgetønsker 2018 - ver 30.10.2017
Bilag 3 - skilt på gavl
Bilag 4 - kajakhotel bestemmelser okt. 17-1
Mødeplan 2017 - 18 v.1.5
Mødeplan 2018 - 19 v.1.0
Arbejdsopgaver 20171122
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Notat efter møde lørdag, den 28.10.2007, i udvalget Anskaffelse af Moderne Både
Deltagere: Frederik, David I, David C og Henrik P
Baggrund for nedsættelse af udvalget
Udvalget er nedsat i forlængelse af anbefalinger på strategimøder, bestyrelsesmøder og senest
beslutningen på generalforsamling i foråret 2017 om at arbejde videre med forslag til, hvordan
vi kan komme i mål med en anskaffelse.
Det tidligere nedsatte udvalg, der skulle pege på den mest hensigtsmæssige båd, pegede
entydigt på J/70. Det skete ud fra en vurdering af PR-værdien over for omverdenen, som ville
kunne tiltrække nye, yngre medlemmer til klubben, samtidig med at båden ville være egnet i
både juniorafdelingen, sejlerskolen og til udlån til klubbens medlemmer for deltagelse i
kapsejladser.
Det indgik den gang ikke i kommissoriet at komme med forslag til finansiering af anskaffelsen,
da man ventede på kommunens reaktion på vores ansøgning om støtte.
Plan for anskaffelsen
En 1-2 år gammel J/70 kan i dag købes for DKK 275.000 i DS eller DKK 300.000 i den tyske
sejlunion. Inklusive trailer og sejl. Her af er der samlet ca. DKK 31.000 sammen i
jubilæumsindsamlingen. Det vil sige, at vi mangler ca. kr. 245.000 for at kunne anskaffe 1 J/70.
Eneste reelle alternativ udvalget ser, er J/80, som vil blive ca. DKK 100.000 billigere, men er en
ca. 15 år ældre konstruktion uden den PR-mæssige appeal, som J/70 har, og som er for tung til
at traile bag en almindelig bil, hvilket er muligt med J/70 (ca. 800 kg). Sidstnævnte er endvidere
både nationalt og internationalt en stor klasse i temmelig kraftig vækst, og er den båd DS er
gået ind i og anbefaler til klubberne. Derfor er J/70 også dette udvalgs primære anbefaling.
Da klubben – selv med den eksisterende lånemulighed i DS – ikke råder over førnævnte beløb,
foreslår udvalget at anskaffelsen af 2 både deles op i 2 step:




Båd 1: Finansieres ved lån fra medlemmer á DKK 20.000. Jubilæumskontoen anvendes
til købet, så der skal skaffes ca. 12 indskud. Der udstedes et lånebevis til de pågældende
medlemmer, og der trækkes hvert år lod om, hvem der skal have tilbagebetalt sit lån til
klubben. Der kan om nødvendigt suppleres med lån fra DS.
Båd 2: Finansieres ved sponsorbidrag og fonde på baggrund af, at klubben selv har
været i stand til at klare finansieringen af den ene båd.

Løbende udgifter
Driften betales ved brugerbetaling. Der er lavet en uformel aftale med Frederiksværk Sejlklub,
Hundested Motor- og Sejlklub og Gilleleje Sejlklub om, at sejlere her fra også kan anvende
bådene. Her ud over vil det være oplagt at tale med den lokale Skolen ved Havet om, at deres
elever kan være med.
Budgettet for at drive en J/70 kunne se således ud pr. år:
Forsikring

7.000

Sejl og småudskiftninger

10.000

Havneplads (bådene skal stå på land)

0

Udtrækning af långivere

20.000

Omkostninger i alt

37.000

Dette beløb skal så reduceres med sejlerskolens og juniorafdelingens brug af båden. Hvis vi
anslår at denne brug svarer til DKK 7.000, skal der 12 brugere á DKK 2.500 til at dække det
resterende beløb, hvilket synes realistisk.
Brug af bådene
Det er tanken at bådene skal anvendes i sejlerskolen og i juniorafdelingen. Her ud over kan de
nævnte klubbers medlemmer anvende bådene. Det vil typisk være til øvelsessejladser og til
diverse kapsejladser i Lynæs og andre steder.
Brugerne hæfter for selvrisikoen på forsikringen, som udgør DKK 5.000.
Det er ikke tanken at klubben skal levere kapsejladsgarderobe til bådene. Brugerne må bruge
de klubsejl der er. Er disse sejl ikke tilfredsstillende til at sejle kapsejlads med, må brugerne selv
anskaffe sejl til dette formål.

Henrik P

Arbejdsbeskrivelse for KAJAKUDVALG, Sejlklubben Lynæs
HOVEDOPGAVE
Forestå planlægningen og afviklingen af klubbens kajakaktiviteter
Assistere i forbindelse med særlige arrangementer. Dette vil typisk foregå i samarbejde med et til
lejligheden nedsat ad hoc udvalg, hvori en repræsentant for kajakudvalget kan deltage, eller med
klubbens fest- og aktivitetsudvalg.




Udarbejde årets aktivitetskalender
Administrere brugen af kajakhotellet og klubkajakker
Sikkerhed
o Regler
o Udstyr

ØVRIGE OPGAVER
Udvalget er bemyndiget til - som repræsentant for klubben - at kontakte og samarbejde med
andre klubber og DGI om sine kajakaktiviteter.



Udvalget fører en liste over udlånte pladser i kajakhotellet og en venteliste, og koordinerer
løbende med kassereren, at kontingent, depositum og evt. andet er betalt.
Udvalget fører tilsyn med, at klubben råder over det til undervisning og udlån nødvendige
materiel, og at dette er i ordentlig og forsvarlig stand.

ØKONOMI
De nødvendige omkostninger i forbindelse med udvalgets virksomhed afholdes inden for
rammerne af det godkendte budget.
Udvalget bemyndiges til, i forbindelse med planlagte aktiviteter, at søge om sponsorstøtte for
herved at reducere klubbens omkostninger.


Udvalget udarbejder budgetforslag for det følgende år. Forslaget skal være klubbens
kasserer i hænde inden den 1. september.

KOORDINATION OG KOMMUNIKATION
Planlægning og afvikling af udvalgets aktiviteter koordineres i fornødent omfang med klubbens
øvrige udvalg.
Forslag om nyanskaffelser samt vedligehold af materiel koordineres med relevante udvalg.



Orientering af klubbens medlemmer om udvalgets planlagte aktiviteter bekendtgøres via
o Hjemmesiden.
o Udsendelser efter kajakmailliste
Udvalget kan have møder med kajakroere

RAPPORTERING
Udvalget udarbejder en skriftlig beretning om årets aktiviteter til forelæggelse på klubbens
ordinære generalforsamling. Beretningen tilsendes klubbens sekretær og indgår i den samlede
årsberetning.
ANDET
Udvalgsformanden indgår i klubbens bestyrelse. Ved formandens forfald til et bestyrelsesmøde deltager en
suppleant fra udvalget

Xx-xx xxxx
Formand

Kajakugvalgets budgetønsker 2018
Emne
Administration
Vedligehold
Abonnement Padling
Abonnement DGI
Undervisningsmateriale - foldere mm
Uddannelse af instruktører
Uddannelse af roere
Nyt: Redningsveste, 5 stk.
Nyt: 2 klubkajakker
Nyt: 3 billige våddragter
Nyt: PR-materiale - Skilt til bygningen
Nyt: PR-materiale, folder 'Kort fortalt'

Beløb
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

500
1.500
500
700
1.000
5.000
1.500
2.500
25.000
1.500
4.500
3.500

Overslag 2018

kr

47.700

/30.10.2017 - Kajakudv.

Kommentar
Planlægningsmøde i januar, materialer og forplejning

Uddeles til nye medlemmer og benyttes på kursusaftener
Forslag om start på uddannelse af 2-3 kajakinstruktører
Rullekursus - årligt augustkursus (når vandet er varmt!)
Første del af i alt en pulje på 10 veste til de kommende 10 klubkajakker
Start på opbygning af pulje på i alt 10 klubkajakker
Anvendes ifm intro-roning med potentielle medlemmer (især i foråret)
Nyt layout, nyt logo og trykning af lille folder

Kajakhotel
Bestemmelser
Betingelser
Betingelser for retten til en plads i kajakhotellet:
 Kajakejeren skal være medlem af Sejlklubben Lynæs
 Kajakejeren indbetaler depositum

Depositum
Depositum er på 2.500 kr., der alene kan ændres ved en beslutning på sejlklubbens generalforsamling.

Pladsfordeling
Kajakhotellet består af 72 pladser, hvoraf 10 pladser er reserveret til klubkajakker. De øvrige 62 pladser
fordeles så vidt muligt efter ønske fra pladslejeren, dog sådan at de mest aktive roere har mulighed for at få
de lettest tilgængelige pladser.
Når en kajakplads er tildelt, kan kajakken ikke flyttes uden forudgående aftale mellem pladslejeren og
kajakhotelbestyreren.
Hvis et medlem ønsker at leje mere end én plads er dette muligt, indtil der opstår pladsmangel. Ved
pladsmangel afgives pladsen ved frivillighed eller ved lodtrækning blandt de medlemmer, med mere end en
plads.

Bytte plads
Det er tilladt pladslejere at bytte kajakplads indbyrdes, når begge pladslejere er enige om dette. Et
pladsbytte skal altid godkendes af kajakhotelbestyreren.

Bevis for indbetalt depositum
Når depositum er betalt gennem klubmodul får indskyderen en digital kvittering for betaling. Kvitteringen
vil ligeledes blive gemt i arkivet i klubmodul, som bevis.

Opsigelse
Leje af kajakplads kan til en hver tid opsiges af pladslejeren. Depositum på 2.500,- kr. tilbagebetales,
såfremt den samlede depositumskonto for kajakpladser på opsigelsestidpunktet mindst udgør 102.500 kr.
svarende til minimum 41 pladser. Hvis kontoen udgør mindre end 102.500 kr., sættes pladslejeren på en
venteliste i datoprioriteret orden. Udmeldelse af Sejlklubben Lynæs vil ikke fremskynde udbetalingen af
depositum.

Forsikring
Privatejede kajakker og grej dækkes udelukkende af medlemmernes private forsikring når det opbevares i
Kajakhotellet.
Oktober 2017

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

Version 04.11.2017
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Frederik

Knold

Henrik
(David)
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Berit

David

Dato
Søndag d. 18. febr.

MØDEPLAN I 2018/2019
Aktivitet

Tirsdag d. 20. febr.

GF Alle mødes kl. 12, gør klar til spisningen kl.
13 GF kl. 14
FU (Tidspunkt kl. 19:00)

Tirsdag d. 27. febr.

Bestyrelsesmøde kl. 19:00 🥂

Lørdag d. 03. marts
Tirsdag d. 20. marts

Bestyrelsesfest for nye og afgåede
bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
FU (Tidspunkt kl. 19:00)

Tirsdag d. 27. marts

Bestyrelsesmøde kl. 19:00

Tirsdag d. 17. april

FU (Tidspunkt kl. 19:00)

Tirsdag d. 24. april

Bestyrelsesmøde kl. 19:00

Lørdag d. 28. april

Standerhejsning kl. 15:00 

Lørdag d. 28. april

Standerhejsningsfest kl. 18:00 🥂

Tirsdag d. 22. maj

FU (Tidspunkt kl. 19:00)

Tirsdag d. 29. maj

Bestyrelsesmøde kl. 19:00

Tirsdag d. 21. aug.

FU (Tidspunkt kl. 19:00)

Tirsdag d. 28. aug.

Bestyrelsesmøde kl. 19:00

Tirsdag d. 18. sept.

FU (Tidspunkt kl. 19:00)

Tirsdag d. 25. sept.

Bestyrelsesmøde kl. 19:00

Tirsdag d. 16. okt.

FU (Tidspunkt kl. 19:00)

Tirsdag d. 23. okt.

Bestyrelsesmøde kl. 19:00

Lørdag d. 27. okt.

Standernedhaling kl. 15:00 

Lørdag d. 27. okt.

Standernedhalingsfest kl. 19:00 🥂

Torsdag d. 01. nov.

Sidste frist for indlevering af budgetønsker

Tirsdag d. 20. nov.

FU (Tidspunkt kl. 19:00)

Tirsdag d. 27. nov.

Bestyrelsesmøde kl. 19:00

Tirsdag d. 08. jan. 19

FU (Tidspunkt kl. 19:00)

Tirsdag d. 15. jan.

Bestyrelsesmøde kl. 19:00

Søndag d. 23. febr.

GF Alle mødes kl. 12, gør klar til spisningen kl.
13 GF kl. 14

Version 22.11.2017
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Arbejdsopgaver ajourført pr. 22.11.2017

Nr.

Opgave:

Beskrivelse:

Ansvarlig

21

Sikkerhedspolitik

51

Hvilke nye både?

60

Salg af både

Hans-Kurt,
Henrik
Henrik,
a) udført
Frederik,
David C
b) fortsætter
David I
Frederik
01-06-16
Knold pr

62
68

Penge til
Sejlsportsliga
Kontingentsatser

Beskrivelse af en sikkerheds- og
krisepolitik
a) Skal klubben have nye både, og
hvilke
b) hvordan med finansieringen og
oplæg til GF
De ”kasable” i henhold til listen
over vores flåde af 19.01.2016 skal
sælges Knold sætter ”til salg” på
hjemmesiden.
Søge Fonde / sponsorer mfl.

FU

01-09-17

70

Hjemmesiden

Overveje ændring af satser og
øvrige priser
Undersøge pris på at gøre
hjemmesiden tablet- og
mobiltelefonvenlig

Knold og
David I

Snarest muligt

71

Arbejdsbeskrivelser

Opdatering af udvalgenes
arbejdsbeskrivelser

72

Bestyrelsesfest

Ad-hoc planlægning

best.

Frist:

snarest

Hans-Kurt 16-06-17
Alle udvalg
15-01-17

