Sejlklubben LYNÆS

Referat

Bestyrelsesmøde 16. januar 2018 kl. 19:00 og fra punkt 2c 29. januar 2018 kl. 19:00
Deltager: Hans-Kurt Andersen (HK), Lis Lindegaard (LL) , David Ipsen (DI), Tom Winther Hansen
(TH), Frederik Wedel-Heinen (FH), Knold, Henrik Petersen (HP), Berit Christiansen (BC), Svend
Mortensen (SM)
Afbud: Jørgen Bøe (JB), Ejler Borck (EB)
1. Orientering fra FU.
i. Orientering fra formanden
a. Køreplan for Generalforsamling.
Alle udvalg skal huske at udarbejde årsberetning, for eget udvalg.
Nina Møller har accepteret at være kandidat som dirigent, med
forbehold for igangværende overenskomstforhandlinger. HK finder
et forslag til alternativ dirigent, såfremt Nina er forhindret.
b. Skolen ved Havet.
Dialogen med Skolen ved Havet er kommet ind i næste fase. Børn,
forældre og lærer er inviteret i klubben d. 17. januar, for at høre om
juniorsejlads i klubben. Der er tilmeldt 9 børn og 8 voksne.
Det har været kutyme at hjælpeforældre fik speedbådskørekort, så
de kunne hjælpe på vandet, fra en af klubbens RIB-både. Der er
fortaget mellemregning mellem Juniorudvalget og
Sejlerskoleudvalget for denne ydelse. Bestyrelsen er enige om at
denne kutyme skal forsætte.
ii. Orientering fra kassereren
a. Udkast til regnskab 2017 og budget 2018.
LL gennemgik regnskabet detaljeret for hver udvalg og de enkelte
udvalg fik lejlighed til at kommentere de enkelte poster. Det samme
var gældende for budget 2018.
Det skal bemærkes at sammenligningstallene for 2016 og 2017 ikke
er sammenlignelige, da 2016 dækker over en periode på 15 mdr. og
dermed kan der være omkostninger der er bogført i et andet år, end
det hidrører.
Der skal afsættes et mindre beløb til ekstraordinær vedligeholdelse
af skolebåden Spica.
LL tilretter regnskab og budget, som bestyrelsen enstemmigt vedtog.
(Regnskab og budget udsendes separat)
b. Forslag til ny kontingentstruktur.
LL havde sammenlignet SL’s kontingenter, med andre klubbers
kontingenter og struktur.
Generalforsamlingen forslås den nye kontingentstruktur, hvor
kontingentandelene justeres, så det er mere attraktivt at være
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junior.
Bestyrelsen er enig i den nye kontingentstruktur.
(Bilag udsendes med regnskab)
Efter en kort debat, var bestyrelsen enig i, at der skal arbejdes videre
med en form for belønning af frivillige forældre, der hjælper i
Juniorafdelingen.

2. Sager til behandling.
a. Juniorudvalg status og videre proces. (Hans-Kurt.)
Bent Bennedsen har meddelt at gerne vil ind i Juniorudvalget.
Det forventes at kunne laves et juniorhold i 2018 i samarbejde med Skolen ved
Havet. Jf. pkt. 1b
HK forslår at der laves nyt informationsmateriale til juniorafdelingen og at
beskrivelsen på hjemmesiden opdateres med ny information.
Bestyrelsen tiltrådte overstående enstemmigt.
b. Moderne materiel status (Frederik)
FH har på vegne af klubben meldt klubben som interesseret i leje af 1. stk. J/70 ved
Sejlsportsligaen, jf. bestyrelsens enstemmig beslutning 09. januar 2018. Den 29.
januar har der ikke været nogen tilbagemelding fra Sejlsportsligaen.
c. Ny hjemmeside. (Knold)
Knold og DI har lavet et forslag til en ny hjemmeside, med nyt og mere moderne
udseende. Ikke mindst er udkastet tablet- og smartphonevenlig.
Der er lavet en testside og link er sendt til hele bestyrelsen.
Opbygningen er lavet så den bør være nemmere at forstå for ikke sejlere.
Bestyrelsen vedtog enstemmigt, at der udarbejdes en guide til betjening af
hjemmesiden og der arbejdes videre med en bookingløsning, der senere evt.
skal bruges til booking af materiel, samt at udvalgene gennemgår deres artikler.
Hjemmesiden præsenteres ved generalforsamlingen og lanceres efter denne
dato.
d. Færdiggørelse af udenomsarealer (Svend)
SM har fremsendt et forslag til færdiggørelse af udenomsarealerne, efter
bygning af kajakhotellet.
Der har været en mindre besparelse på selve bygningen af kajakhotellet og
bestyrelsen har enstemmigt vedtaget at etablering af trærampe foran
kajakhotellet udføres, når det sker inden for den oprindelig budgetramme.
Terrænregulering og græs hele vejen omkring klubhuset venter til senere,
sammen med en plan for jolleopbevaring.
e. Dato for sejlerskole Cup (Knold)
Det har tidligere været forslået at afholde sejlerskolecup ved Lyn-x, men der er
begrundet risiko for få tilmeldinger, derfor har en enstemmig bestyrelse
vedtaget at flytte arrangementet til 16. juni. Knold vil melder datoen ud hurtigst
muligt og han skal finde ud af behovet for assistance.
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f. Mødekalender 2018/2019 (David)
Møde 27. februar flyttes til 20. februar og FU-møde aflyses.
Bestyrelsesfest 3. marts flyttes til 24. marts.
Der var udbredt utilfredshed med at kagelisten ikke er opdateret. DI blev pålagt
at opdatere kagelisten.
Herefter blev mødekalenderen enstemmigt godkendt.
g. Havnerådsmødet d. 25/1 ang. LYN-X 2018 (Knold)
1. Knold forklarede at Lyn-X 2018 har fokus på børnefamilier, ved at fokusere
på aktiviteter for børn. Knold har skaffet en optimistsimulator, der skal
afhentes i Helsingør og muligvis afleveres på Fyn, der ud over har han kontakt
med en RC-klub (Radio Controlled), der evt. gerne vil komme og sejle med nogle
både. Kajakkerne lave nogle shows og arrangere prøvesejlads, desuden er der
forslag om matchrace e.l. med Drabant 24, da det er den bådetype vi har flest af.
Sejladserne skal forgå tæt på molerne og gerne med speak. Det sidste forslag er
dog i ide-fasen.
Da klubben lånte Torm-traileren, var det en succes, med masse af børneliv i
vandet, ud for klubhuset, måske der kan laves noget lignende med eget udstyr.
Bestyrelsen besluttede at hovederne lægges i blød for flere aktiviteter og
eksisterende ideer bearbejdes grundigere, Knold er tovholder.
2. Andre aktiviteter i løbet af året. Der er ikke nye ideer endnu, ud over dem der
allerede er fremkommet. Dog er bestyrelsen enig i, at klubben skal promovere
sig endnu mere i de generelle medier og til en bred skare.
3. Der er behov for en stor indsats af frivillige i forbindelse med Lyn-X 2018,
hvordan rekruttere vi?
Bestyrelsen pålagde Knold at lave en bemandingsoversigt til næste
bestyrelsesmøde, hvorefter bestyrelsen vurderer indsatsområderne, inden
beslutning træffes.
4. Knold ønsker at træde ud af havnerådet efter Lyn-X 2018.
Bestyrelsen har udsat beslutning om, hvem der skal afløse Knold, til efter
generalforsamlingen.

3. KORT, væsentligt NYT fra udvalgene
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a. Juniorudvalget
Se punkt 1b
b. PR-udvalg:
Bodil overvejer at træde ind i PR-udvalget.
c. Kajakudvalg
Sommer- og efterårsture er planlagt.
Øveaftner er planlagt
d. Kapsejladsudvalget
Udvalget arbejder med 2 stævner, et Surf stævne sidst i maj og et OK-jolle stævne
omkring Skt. Hans. FH gør opmærksom på at det er vigtigt, at vi afholder stævner,
da de er en af de største indtægtskilder.
FH er meget optaget i weekenderne, indtil august, og har derfor svært ved at
afsætte tid til stævneplanlægning. HK påtager sig at finde en værdig afløser.
Da klubben har lagt billet ind på et Sejlsportsligastævne, skal der snarest nedsættes
et ad-hoc udvalg, bl.a. til fundraising. BC’s søn arbejder professionelt med
sponsorater og BC vil høre om han vil hjælpe med noget sparring til ansøgningerne.
Nedsættelse af ad-hoc udvalg sker efter generalforsamlingen.
e. F & A
21. februar er der fordrag om en tur til Færørerne og tilbage gennem
Caladonian Canal.
Menuen vil være forloren skildpadde.
f. Sejlerskolen
Der er forsat teori til duelighedsbevis.
g. Klubhusudvalg
Der laves en hel masse om torsdagen, inventar i køkkenet er repareret.
Projektoren i klubrummet er nu fast installeret.
I juniorrummet opsættes også en projektor og ekstra lærred, så det ene lærred ikke
skal flyttes fra tid til anden.
Traileren er under reparation, bl.a. er bremserne ved at blive serviceret.
Højtalerne er under reparation.
h. Klubhusforvalter
Se pkt. 3g

4

Sejlklubben LYNÆS

Referat

i. Havnerådet
Havnen har et ønske om et beredskab f.eks. ved højvande, gerne nogen fra
klubberne.
j. Kabysudvalg.
Klubhus og kabysudvalgene har delt opgaverne mellem sig.
Kabysudvalget vil gerne i kontakt med kajaksejlerne, så der kan laves et samarbejde
på et eller andet niveau.
4. Opgavelisten ajourføres
Se vedlagte bilag 3.

5. Eventuelt.
HK delte en kronik rundt, som han ønsker i det kommende nyhedsbrev. Kronikken drejer
sig om frivilligt arbejde i klubben.
Lis gennemgik medlemsstatistik for de sidste 4 år, både med og uden kajaksejlerne. For
junior og seniorgrupperne er der en negativ udvikling, selvom det er vores vigtigste
grupper med hensyn til klubbens fremtid. Derimod er pensionistgruppen voksende.
Bestyrelsen er enige om, at det er en uheldig udvikling og bl.a. kan skyldes klubben
mangler attraktive tilbud.
Bilag:
Bilag 1 – Kajakplads
Bilag 2 – Mødekalender 2018/2019
Bilag 3 - Arbejdsopgaver ajourført pr. 29.01.2018
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Arbejdsopgaver ajourført pr. 29.01.2018

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
70

Penge til
Sejlsportsliga
Hjemmesiden

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.
Undersøge pris på at gøre
hjemmesiden tablet- og
mobiltelefonvenlig

Knold og
David I

71

Arbejdsbeskrivelser

Opdatering af udvalgenes
arbejdsbeskrivelser

Hans-Kurt 16-06-17
Alle udvalg

72

Bestyrelsesfest

Ad-hoc planlægning

73

Lyn-X 2018

Bemandingsplan

best.

Frist:

snarest

Snarest muligt

15-01-17
Knold

20-02-18

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
Bestyrelsesmøde kl. 19:00

Tirsdag d. 20. marts

FU (Tidspunkt kl. 19:00)

Lørdag d. 24. marts
Tirsdag d. 27. marts

Bestyrelsesfest for nye og afgåede
bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 🥂
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. 24. febr.

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

Version 29.01.2018

Kageliste
Frederik
(Kapsejladsudvalg)

Knold
(Sejlerskoleudvalg)

Henrik
(Næstformand)

Tom
(Klubhusudvalg)

Berit
(Kabysudvalg)

David
(Sekretær)

Jørgen
(Kajakudvalg)

Lis
(Kassere)

Hans-Kurt
(Formand)

