Sejlklubben LYNÆS

Referat

Bestyrelsesmøde 09. januar 2018
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:
Elektronisk bestyrelsesmøde vedrørende eventuel leje af J/70.
06. januar indkaldte klubbens formand Hans-Kurt via udsendt e-mail, til elektronik
bestyrelsesmøde med følgende tekst:
Kære bestyrelse!
Hermed indkaldes til elektronisk bestyrelsesmøde, (dvs. svar pr. email) med svarfrist
til tirsdag d. 09. januar 2018 kl. 20:00.
Emnet er, om klubben skal forsøge at leje 1 stk. J/70 fra 1. februar til 31. december
2018. Efter den vedhæftede skitserede model kan og skal det ske uden økonomiske
risiko for klubben og uden at klubben skal løfte likviditeten. Der er en snæver tidsfrist
for indgivelse af ansøgning om lejen, derfor denne hastebeslutning. Det, at klubben
ikke har nogen økonomisk risiko og heller ikke skal stille likviditet til rådighed gør, at
bestyrelsen kan træffe denne beslutning alene. Den skal naturligvis forlægges på
generalforsamlingen, men hvis vi ikke handler nu, er chancen forspildt.
Ad-hoc udvalget for moderne materiel og jeg finder, at tilbuddet er en enestående
chance for at afprøve konceptet med moderne materiel, inden en egentlig
investering. Indstillingen beskriver muligheden i praktikken og dens økonomi.
Bemærk venligst, at vedligehold og styring af båden varetages af en midlertidig
styregruppe, for ikke yderligere at belaste Tom og Lis. Detaljer om betaling m.v. kan
vente til efter beslutningen.
For at gøre det nemmest for alle, skal du blot i emailen svare et entydigt "nej", hvis
du er imod lejen af 1. stk J/70. Er der spørgsmål, er I meget velkommen til at stille
dem til David Ipsen, som så vil sørge for at hele bestyrelsen får alle spørgsmål og
besvarer dem.
Jeg beklager den kort tidsfrist. Muligheden for lejemålet kom lige før jul og med en
kort svarfrist.
Ved svarfristens udløb, var der ikke indkommet nogen indsigelse fra bestyrelsesmedlemmerne,
hverken mod mødeindkaldelsen eller indstillingen.
Hermed har en enstemmig bestyrelse vedtaget at klubben tilkendegiver inden svarfristens udløb,
at klubben ønsker at komme i betragtning til leje af en J/70, under forudsætninger i indstillingen,
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Sejlklubben LYNÆS
vedlagt som bilag 1.
Bilag 1: Indstilling moderne materiel

2

Referat

Leje af J/70
Sejlklubben Lynæs har fået mulighed for at ansøge om leje af 1. stk. J/70 fra 01. februar 2018 til 31.
december 2018, gennem Sejlsportsligaen, se vedhæftet brev fra Sejlsportsligaen.
Formanden og ad-hoc udvalget for moderne materiel har analyseret mulighederne for leje af J/70 og
vurderet at det vil give klubben en god chance for at afprøve potentialet i moderne materiel, uden stor
risiko.
Formålet med hele projektet er at dygtiggøre klubbens medlemmer, tiltrække nye yngre medlemmer og
fastholde eksisterende medlemmer. Allerede nu er der etableret 1 hold tidligere sejlerskoleelever, der
ønskede videregående uddannelse, og vil være forsvinde, hvis vi ikke skaber et tilbud i en moderne båd.
Der undersøges om der kan etableres flere videregående sejlerskolehold, af tidligere sejlerskoleelever og
andre interesseret.
Båden der lejes er ikke bundbehandlet og skal derfor på land efter dagens sidste sejlads. Det formodes at
båden kan stå ved Gl. Havn og sættes i vandet med den gamle kran.
Booking kan foregå på klubbens nye kommende hjemmeside og styregruppen er ansvarlig for at følge op
på, at indbetalinger sker, i samarbejde med kasserne.

Økonomi.
Ud fra den af Sejlsportsligaen oplyste lejepris inkl. Depositum på 63.000 plus 7.000,- kr. til uforudsete
udgifter, har vi beregnet en udlejningspris på 200,- kr./båd/time. Forudsætningerne en mulig udlejningstid
på 1184 timer pr. sæson, gående fra 1. maj til 1. november og en belægningsprocent på 30, i alt 355 udlejet
timer.
Det forudsættes at der skal erlægges 63.000 kr. ved lejeindgåelse. Derfor indgås der aftale med 6 garanter,
der solidarisk indbetaler den nødvendige likviditet, så klubkassen ikke påvirkes.
Der er allerede givet forhåndstilsagn fra en række garanter.
De 63.000 kr. der kommer ind i udlejningsindtægter, går til at betale garanterne tilbage.
Generes der et overskud, efter garanterne og andre driftsomkostninger er betalt, indsættes det
overskydende beløb på den øremærket jubilæumskonto. I tilfælde af projektet generer et underskud,
mister garanterne et samlet beløb, der ikke kan overstige underskuddet. Hermed har klubben ikke en
økonomisk risiko.
Udvalg, der benytter båden, betaler på lige fod med andre brugere. Betaling af leje sker som mellemregning
mellem kontoerne.
Til projektet oprettes en særskilt konto, hvor alle udlejningsindtægter, øremærket sponsorater og
mellemregninger indtægtsføres, sammen med alle driftsomkostningerne.

Ansvar.
Ansvaret og lejeaftale med Sejlsportsligaen ligger i klubben, men garanterne har stillet en garanti på 63.000
kr til rådighed, så længe lejeaftalen med Sejlportsligaen løber.
Der nedsættes en styregruppe, bestående af Frederik, David C. og David I., der sørger for driften og
vedligeholdet af båden og sørger for at få udarbejdet retningslinjer, brugervejledninger og checklister.
Under brugen af båden ligger ansvaret for skader og uheld hos den besætning i solidaritet, der benytter
båden på skadestidspunktet. Erstatningsbeløbet er skadens omkostning minus forsikringens faktuelle
skadeserstatning.
Godkendelse af bådfører sker af styregruppen i enighed.

Indstilling
Formanden og udvalget indstiller at bestyrelsen giver fuldmagt til ansøgning og indgåelse af lejeaftale med
Sejlsportsligaen på leje af 1. stk. J/70 for 2018 sæsonen og der indgås en garantiaftale med 6 garanter.

Bilag:
Leje af ligaens J70 22.12.17
Sejladsreglement for J/70

Leje af ligaens J/70 både – med forkøbsret
Mange sejlklubber vil gerne have J/70 – som noget nyt eller som supplement til andre J/70 både.
Imidlertid står mange med den udfordring, at beslutningen om at bruge små 300 tusinde kroner står i vejen.
Enten efter et forsigtighedsprincip eller om ”strategien” nu er rigtig.
Derfor vil Sejlsportsligaen tilbyde en ”lej med forkøbsret” ordning. Man lejer i 2018 og med mulighed for at købe
efter 12 måneder – og hvor det meste af lejen kan trækkes fra.
Fakta
•
•
•
•
•
•

Bådene har skrognummer fra # 1001 – 1007
Byggeår 2016
Sejl: storsejl, fok og gennaker fra 2016 / har sejlet to sæsoner
Harbeck trailer
Sejlklar / intet ekstra udstyr
Der er klistermærker i storsejl, der gerne må fjernes.

Vilkår / vedligehold
• Princippet er som når man lejer en bil.
• Båden gennemgås og evt. skader/ridser noteres.
• Det forventes at båden løbende vedligeholdes af en professionel bådsmand/bådebygger.
• Alle større skader skal meddeles udlejer.
• Mislighold værdisættes og opkræves lejer.
• Er mislighold/skader større end depositum opkræves det lejer særskilt.
• Ved lejeudløb gennemgås båden for evt. skader der betales af lejer.
Lejeaftale
Båden lejes i perioden 1. februar 2018 – 31. december 2018.
Båden skal afhentes og tilbageleveres hos X-yacht i Haderslev.
Lejepris
Båd 11 måneder i 2018 kr. 40.000,Forsikring kr. 13.000,Depositum kr. 10.000,TOTAL kr. 63.000,Depositum returneres efter ”skadesrapportering”
Købspris
Model A - køb
Pr. 1. februar 2018 kr. 280.000,- inkl. moms
Model B – leje med forkøbsret
Leje i 2018 kr. 53.000 + depositum
Købspris pr. 31. december 2018 kr. 240.000,- inkl. moms.
OBS
Læs her om DS lånefond:
http://www.sejlsport.dk/media/110964/DS-lånefond_regler_okt2005.pdf
Mere information hos Nynne, mobil 28 56 51 80 eller Peter, mobil 21 16 74 00

SEJLADSREGLEMENT FOR J/70
Formål
Formålet med sejlads i J/70 er at medlemmer kan dygtiggøre sig i en moderne sportsbåd og deltage i
kapsejlads i en moderne kølbåd, samt at styrke sammenhold og aktiviteter på tværs af aldersgrupper i
klubben.

1. Bådens anvendelse
Båden må kun anvendes til øvelsessejlads og kapsejlads, samt aktiviteter forbundet hermed.
1.1. Båden må kun sejles i dagslys. Dette gælder også distancekapsejladser, uanset varigheden af
kapsejladsens længde i øvrigt.
1.2. Ved træning i båden må der kun sejles inden for et sejladsområde i nærheden af Lynæs, samt at
man sikrer sig at der rigeligt med vanddybde.
1.3. Manglende overholdelse af nærværende regler vil medføre påtale og i grovere tilfælde udelukkelse
fra sejlads i en periode nærmere bestemt af styregruppen. Grov uagtsomhed eller tilsidesættelse af
godt sømandskab kan medføre erstatningsansvar.

2. Personer der kan sejle båden
Alle der booker klubbens J/70 skal være medlem af Sejlklubben Lynæs eller en associeret sejlklub
under Dansk Sejlunion. Båden kan sejles af skippere og gaster, hvor minimum skipper ombord er
godkendt som bådfører af styregruppen, Båden kan benyttes af sejlerskole og ungdomsafdeling hvor
ovenstående dog stadig er gældende. Båden kan desuden benyttes ved introduktion af nye
medlemmer samt øvrige arrangementer efter nærmere aftale med styregruppen.

3. Sådan kommer du ud at sejle
For at kunne booke båden, skal lejer oprettes i klubbens bookingsystem. Herefter skal der laves en
reservation på klubbens hjemmeside http://www.lynaes.dk Dette gælder dog ikke for kursister af
sejlerskole samt medlemmer af ungdomsafdeling, som også hver har en fast ugedag som fremgår af
bådens kalender. Afregning sker jf. klubbens gældende takstblad.

4. Krav til besætning under sejlads
Der skal altid være mindst én godkendt skipper på båden. Bådene skal i øvrigt, under sejlads, være
bemandet med den besætning, som skipper finder nødvendig for sikker sejlads. Enkeltmandssejlads er
ikke tilladt.
Skipper er kontaktperson i forbindelse med sejlads og har det endelige ansvar for at båden afleveres
som beskrevet herunder samt at eventuelle skader, fejl eller mangler indberettes til den bådansvarlige.

5. Føring af logbog
Før afgang skal skipper gennemgå båden for fejl og mangler og følge brugermanualen som både findes
i båden samt i boksen på bådens trailer.

6.Aflevering af båden
Båden skal afleveres i overensstemmelse med den afleverings-checkliste der findes på båden.
Ligeledes følges bådens brugermanual til afleveringens er fuldendt.

7. Deltagelse i kapsejladser
Deltagelse i udenbys kapsejladser kan kun ske efter aftale med styregruppen samt ved booking i
kalenderen for båden.
Hvis flere hold i god tid (min. en måned før stævnet) har meddelt ønske om samtidig at booke båden,
vil styregruppen tildele båden ud fra en vurdering af det enkelte arrangement samt hvem der måtte stå
for tur til at få båden først.
Afregning sker jf. klubbens gældende takstblad

8. Indberetning og udbedring af skader
Alle havarier, herunder enhver grundstødning, skal straks ved hjemkomst indføres i logbogen og den
bådansvarlige skal underrettes.
Inden båden forlades er skipper ansvarlig for at udbedre småskader pådraget under sejlads.
(Småskader kunne være en ødelagt blok eller en sjækkel der er faldet overbord. Der findes en
værktøjskasse tilhørende båden, som indeholder mindre reservedele som sjækler, blokke og
gaffatape.)
Skader der ikke umiddelbart kan udbedres, skal forsøges begrænset så vidt det er muligt og straks
indberettes som beskrevet på afleverings-checklisten.
Hvis der er tale om en hændelse, der kan medføre en forsikringssag, skal den bådansvarlige kontaktes
og den ansvarlige skipper vil blive opkrævet 7000,- kr. til evt. dækning af selvrisiko efter
skyldsspørgsmålet er afgjort.

9.Styregruppe
Frederik Wedell-Heinen
David Corneliussen
David Ipsen

