Sejlklubben LYNÆS

Referat

Bestyrelsesmøde 29. maj 2018 kl. 19:00
Deltager: Hans-Kurt Andersen (HK); David Ipsen (DI); Knold, Jørgen Bøe (JB); Berit Christiansen
(BC); Tom Winther Hansen (TH); Berit Christiansen (BC); Bent Bennedsen (BB); Frederik WedelHeinen (FH); Ejler Borck (EB); Lis Lindegaard (LL); Henrik Petersen (HP);
Afbud:
1.

Orientering fra FU

Dansk Sejlunion har valgt ikke ar forlænge kontrakten med generaldirektøren, med
begrundelse i at DS’ bestyrelse har valgt at skifter strategisk kurs, det er dog lidt uklart for
klubbens bestyrelse, hvilken retning DS ønsker de kommende år.
Sten Winslev går på pension, efter adskillige år i unions tjeneste. DS holder afskedsreception
for Sten 30. maj.
a) Orientering fra formanden
Hjertesuk – forebyggelse af tyveri
Klubben har modtaget en e-mail, fra et medlem, angående tyveri af tov og blokke. HK
har svaret medlemmet. Medlemmet konkluderede at det måtte være nogle af
klubbens unge medlemmer. Denne slags beskyldninger tager bestyrelsen kraftig
afstand til.
Der har været en del tyverier fra masteskuret i vinterens løb. Klubben tager selvfølgelig
et medansvar i, at disse tyverier stoppes, ved at opfordre klubbens medlemmer til altid
at låse dørerne til masteskuret. Her ud over har klubben ingen beføjelser, da
masteskuret henhøre under havnens ansvarsområde.
Sikring af ”Ejlers” motor.
HK har bedt torsdagsholdet om at få installeret den indkøbte GPS-tracker i Ejlers
motor. DI sørger for at få oprettet sporingen på trackerens hjemmeside.
DI oplyser at der er installeret GPS-tracker i Futtens motor og låsesikring. Vores
forsikring har tillige oplyst at der herved gives 10% rabat på forsikringen.
b) Orientering fra kassereren
Likvidbeholdningen er pt. 256.000 kr. og på kontoen til anskaffelse af moderne
materiel indestår uændret 32.000 kr.
Desværre har vi nogle få restancer, som de respektive udvalgsformænd er bedt om
at rykke for.
LL oplyste at klubben har ca. 42 medlemmer under 25 år, det er en fremgang på 5
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medlemmer siden generalforsamlingen.
HK gjorde opmærksom på at de nye juniorer er lovet kontingentfrie indtil Sct.
Hans.
Bestyrelsen er enig i, at vi skal forsøge at etablere aktiviteter for de unge og HK, BC
og BB meldte sig som tovholder på dette projekt.
2. Sager til behandling
Der er ingen sager til behandlinger.
3.
KORT, væsentligt NYT fra udvalgene
Kabysudvalget:
Det går fint med samarbejdet med Sailors Corner. Der har været en prisregulering, der gør at
madderne er steget fra 10 til 15 kr.
Det blev aftalt med kasseren at indtægter efter betaling af Sailors Corner og minimums
kassebeholdning sættes direkte ind på klubbens konto i banken.
PR-udvalget
Klubbens officielle hjemmeside skiftes 15. juni. 24. juni vil Knold være i klubhuset for vejledning i
brugen af den nye hjemmeside, for dem der har behov for det.
Den nye hjemmeside kan stadig tilgås på http://www.knolds.dk/SL
Knold oplyste at der senere bliver åbnet for at udvalgene selv kan redigere hjemmesidens artikler.
JB sørger for at der tilføjes Kajaksejlads på den røde info-stander, foran klubhuset.
Kajakudvalg
Der er afholdt begynderkursus, med instruktør fra Frederiksværk.
Alle pladser i Kajakhotellet er solgt og der er nu oprettet en venteliste.
Den interne kursusafvikling er i gang og der afholdes løbende kurser for begynder.
Fest og aktivitetsudvalget
Første grill-aften er afviklet. Selvom der oplyses om arrangementer på hjemmesiden og i
nyhedsbreve, er det en god ide at udsende påmindelser på e-mail op til selve arrangementet.
EB er pt. alene i udvalget. EB ønsker ikke at forsætte, hvis der ikke kommer flere medlemmer i
udvalget.
2

Sejlklubben LYNÆS

Referat

Kapsejladsudvalget
Onsdagssejladserne er i gang og det giver god stemning at vise resultaterne på væggen.
8 både har været til Palby Fyn Cup.
Udvalget er begyndt at tale om Lyn-X og den kapsejlads udvalget står for.
Der blev gjort opmærksom på, at årstallet på sejladsbestemmelserne skal opdateres.
Der har været diskussion om straf ved uberettiget sejlads i skydeområdet og det er besluttet
at dette kun behandles, hvis der indgives en protest herom.
DI orienterede om Sejlsportsligastævnet i Frederikshavn. Se vedlagte bilag. Beretningen er
også lagt på hjemmesiden.
Det går sløjt med at få søgt sponsorere, da alle deltagerne har fuldtidsarbejde og pt. bruger
mange timer i klubben. Bestyrelsen har derfor besluttet at lave en sponsorgruppe, der kan
hjælpe med sponsoransøgninger.
Juniorudvalget
Juniorerne har været på vandet 3 gange og det går rimelig godt. Inden længe starter en elev
mere.
1 elev er rykket op i Tera-jolle, da han er for stor til optimistjollen.
Der mangler stadig udvalgsmedlemmer, men ingen er interesseret.
Optimistsimulatoren er udlånt til København fra d. 30. maj og er tilbage inden Lyn-X.
Sejlerskolen
Der har været afholdt 6 speedbådsprøver.
2 elever er stoppet, da det alligevel ikke var noget for dem.
Torben er tilbage som instruktør og sejler om tirsdagen.
Klubhusudvalget - Klubhusforvalter.
Bunden i traileren er blevet skiftet.
Ynglingen Poseidon sættes i vandet 31. maj, efter aftale med juniorafdelingen.
Der mangler strøm i dommertårnet og skyldes noget elarbejde, som havnen har fået udført.
Der er kørt muld på arealet foran klubhuset.
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Havnerådet
Johan Ingvardsen har spurgt, om han kan låne en RIB til travaljesejlads under Lyn-X. Det er
desværre ikke muligt, da klubben selv skal bruge begge RIB til optimistsejlads og kapsejlads foran
havnen.
Bemanding går langsomt frem og der holdes bemandingsmøde 31. maj kl. 20 i klubhuset.
Jollelauget vil holde stumpemarked under Lyn-X.
Klubben arrangere kapsejlads i Drabant 24, lige uden for havnen. Sejladserne vil foregå mellem kl.
11 til 14 og der forventes afholdt 8 sejladser over 2 dage.
4.
Eventuelt
Nykøbing Sj. Sejlklub har sendt en invitation til 75 års jubilæum, der afholdes samtidig med
Havnens dag. Derfor er det ikke muligt for klubben at deltage i fejringen, men det er aftalt at
sende en erkendelighed med DSRS, når de lørdag skal lave demonstration derover.
Det har været nødvendig at sætte prisen op til 100 kr. pr. stk. på klubstander, dette er
gældende pris båøde i klubben og hos Lynæs Marinecenter.
Forskønnelsesudvalget mangler medlemmer og Navneudvalget mangler en ”sejl-sejler”.
Bilag: Mødeplan 2018 - 19 v.1.0
Arbejdsopgaver 20180530
Stævne 26 maj 2018
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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)
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Arbejdsopgaver ajourført pr. 30.05.2018

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 ”kassable” i henhold til listen
over vores flåde af 19.01.2016 skal
sælges Knold sætter ”til salg” på
hjemmesiden.
Søge Fonde / sponsorer m.fl.
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

73

Lyn-X 2018

Bemandingsplan

Knold

74

Modernisering af
klubhus

Hvordan kan klubhuset indrettes til
aktiviteterne i dag.

Berit

75

Navneudvalg

Skal klubben ændre navn og til hvad Jørgen
?

76

Ungdomsaktivitet

Hvad skal vi tilbyde de unge mellem Hans-Kurt
5-25 år
Berit
Bent B.

best.

Frist:

snarest
Lancering ca.
5. maj

20-02-18

Okt. 18

Ligastævne 26-27. maj 2018 i Frederikshavn.
Årets ligahold er opstået, ved at klubben først meldte sig ud af årets ligadeltagelse, men heldigvis tog David
Corneliussen handsken op og sagde ”Hvis vi skal ned i 2. division, vil vi have lov at sejle os derned” og vi
andre medlemmer, Oscar Biering og David Ipsen, sagde ja tak til at være med i projektet, fint bakket op af
bestyrelsen. Sådan er der opstået et nyt sejlhold med yngre og en ældre sejler.
Vi har forsøgt at finde et fjerde medlem, og helst af yngre karakter, men den karakter klubmedlem, kender
vi simpelthen ikke. Gilleleje vil gerne samarbejde, de er dog ramt af eksamen. Nå men vi løste
besætningsudfordringen 1 uge før stævnet, ved at tage Davids ældste søn med, han bor pt. i Frederikshavn.

Besætningen fra højre: Oscar Biering, David Corneliussen, Nuka Hansen,
David Ipsen.

Af den besætning vi stillede med, havde en før prøvet at
sejle J/70 som gast, 2 havde prøvet at sejle med genakker,
3 havde kapsejladserfaring.
Med disse udfordringer tog vi af sted, med det formål at
blive bedre, så måtte vi nøjes med de 30 minutters
træning vi kunne få om fredagen, selvom vi prøvede at
tuske os til mere tid på vandet.
Frederikshavn Sejlklub havde gjort et godt forarbejde, ved
at lave en aftale med et campingcenter om at stille nogle
ældre salgsvogne til rådighed for os, der kommer
langvejsfra og den lokale restaurant lavede en billig lækker
Chili con carne fredag aften.
Mætte og efter en gåtur rundt i om Frederikshavn downtown var det ved at være godnattid, så vi kunne være klar
til lørdagens mange sejladser.
Lørdag åbnede Mikkel Beha stævnet, han var alligevel på bedding i Strandby. Og med en flot åbningstale
om at komme ud på vandet og oplysningen om, at de netop havde købt plads i Lynæs, startede stævnet.
Vi skulle starte i første race, så det var lige på og hårdt. Bådene blev frigivet 20 minutter før forventet start,
så det var bare ud hurtigst muligt i ganske let vind 1-2 m/s, så vi kunne øve lidt to korte krydsben, et
genakkersæt, en bomning og en luv nedtagning, det fik pulsen op.
Første sejlads gik egentlig rigtig fint, lige indtil målgang, hvor vi kom ned mod læ mærke og 1 meter fra
målbøjen fiskede vi ankerlinen, der viklede sig en omgang om kølen. Det fik vi så en DNF på, hvilket vi
protesterede mod, men den blev desværre afvist, hvorefter ankerlinen blev kortet op!
Resten af lørdagen forsatte i 0-2 m/s, ikke vores livret med 360 kg kød ombord, men vi fik da lavet et par 4
pladser i 8 sejladser. Sidste sejlads blev skudt af kl. 18:30, efter en hurtig molebajer, kørte vi Nuka tilbage

på søfartsskolen, hvor vi kunne komme gratis i bad og var tilbage til fælles buffet kl. 19:30 og et fortjent
glas rødvin. Inden midnat var vi i køjen, for vi var jo i Frederikshavn for at sejle kapsejlads.

Silkeborg jagtes på lænseren.

Søndag var vi igen tidligt oppe, for at få spist morgenmad og smurt vores sandwich. Kl. 10 startede
sejladserne igen, denne gang skulle vi ikke starte først, tiden kunne vi så bruge på at kikke på fordele, men
vinden sprang hele tiden, kom og gik uden noget bestemt mønster og hvor lørdagen var med høj sol og var
søndagen mere skyet og sejlerbuksevejr. Da det blev vores tur, kunne vi allerede mærke at vi havde lært
rigtig meget. Vi nåede 4 sejladser om søndagen, sidste flight skulle være startet senest 14:30.

Der trimmes genakker

Vi endte på 17 pladsen, med sejlklubben København lige foran, og når man tænker på at de selv har en J/70
at træne i, er det egentlig okay. Frederikshavn vandt fortjent stævnet, de er en fornøjelse at se sejle, KDY
med Michael Hestbæk på roret blev to’er, de gamle mænd sejler også smukt og det var sjovt at få presset
Trine Abrahamsen over startlinjen.
Og hvordan var det så for os at deltage? Det var virkelig sjovt, det er dejligt at finde ud af, at vi godt kan
lære at sejle sammen, uden at komme op at slås, vores bådfart var fin, men vi mangler stadig at koordinere
opgaverne og forfine boathandling og ikke mindst, vi ikke er så langt efter de andre deltager målt på
afstand, hvoraf de fleste har længere erfaring i Ligaen end os.
Alt i alt var stævnet godt arrangeret. I Frederikshavn er alle medlemmerne dybt engageret i stævnet og
stolte af deres klub, som kun vendelboer kan være. Det smitter også af på os deltager.
Ingen tvivl om der er et højt niveau i Sejlsportsligaens 1. division, men det er et sindssygt sjovt koncept,
med masser af sejlads, tætte dueller, ja alt det vi gerne vil, når vi sejler kapsejlads. Båden er dejlig enkel og
egentlig nem at sejle i, og sikkert derfor der deltager mange piger i besætningerne. Vi syntes det er lidt
svært at beskrive hvor sjovt det er at deltage, man skal vist have prøvet det først.
Næste stævne er i Kerteminde og besætningen skulle være på plads og vores næste målsætning må være
at gøre det lidt bedre end i Frederikshavn og med dette så husk at besøge os i Skovshoved d. 24-26 august.
Med venlig hilsen
David C., Oscar, Nuka og David I.

