Sejlklubben LYNÆS

Referat

Bestyrelsesmøde 23. oktober 2018 kl. 19:00
Deltager: David Ipsen (DI); Knold, Berit Christiansen (BC); Tom Winther Hansen (TH); Bent
Bennedsen (BB); Henrik Petersen (HP); Hans-Kurt Andersen (HK); Frederik Wedel-Heinen (FH); Lis
Lindegaard (LL); Svend Mortensen (SM)
Afbud: Ejler Borch (EB); Jørgen Bøe (JB);
1.

Orientering fra FU
a) Orientering fra formanden (HK)
- Møde med Arbejdstilsynet 29. oktober
Arbejdstilsynet har kontaktet klubben, da de ønsker et møde angående det uheld Niels
Nordby og Hanne Riber havde 27. november 2017. Der er aftalt møde med AT d. 29.
oktober 2018. HK, Henning Arvai, Hanne Riber og Niels Nordby vil deltage i mødet.
- Status på Ligastævne 2019, næste udvalgsmøde 30. oktober.
Stævneudvalget har haft møde med Sejlsportsligaen, hvor der er gjort status. Datoerne
25-26 maj og 1-2 juni 2019 er de endelige stævnedatoer.
HK gør opmærksom på, at der skal gang i sponsorsøgningen hurtigst muligt og dette
skal have første priotet.
FH har talt med Halsnæs Ugeavis og de vil gerne lave et indstik til avisen, hvor annonce
overskuddet går til klubben. FH har ligeledes talt med Hundested Erhverv. De oplyser
at de har flere foreninger/klubber som medlemmer og dette vil give en tæt kontakt til
det lokale erhvervsliv. FH stillede spørgsmålet, om klubben skulle være medlem af
Hundested erhverv. Kontingentet er beskedent og FH vil gerne repræsentere klubben.
HK anbefaler at klubben melder sig ind i Hundested Erhverv, hvilket der var fuld
enighed i.
DI har kontakt til Grohe (Dem med vandhaner), de stiller til stævnerne med vandflasker
og koldt- / varmtvandshaner og er i gang med at undersøge et af de større sponsorater.
- Forløb af Generalforsamling 2019
Næstformands- og sekretærposterne er på valg. Den nuværende næstformand og
nuværende sekretær indvilligede i at genopstille.
TH mente at det er vigtigt, at det undgås, at medlemmerne sidder på flere poster, TH
er selv Klubhusforvalter og Klubhusudvalgsformand.
Knold vil gerne løsnes fra formandsposten i PR-udvalget og ser gerne at kajaksejlerne
bliver involveret i udvalget.
- Udvalgene skal opdatere arbejdsbeskrivelserne. Sendes til HK senest 10 november.
HK, vil skal have opdateret vores arbejdsbeskrivelser og for at få sat skub i opgaven, er
der givet en kort frist. Juniorudvalget har allerede afleveret deres udkast.
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b) Orientering fra kassereren (LL)
- Orientering om regnskab pr. 14. oktober (Spørgsmål tages efter mødet)
LL orienterede kort om regnskabet, der ser fornuftig ud. Likvidbeholdningen er
total 302.000 kr. Renset for indskud i Kajakhotel og moderne materiel, er den
likvide beholdning 232.000 kr.
DI spurgte til opfølgningen af deltagergebyr. Det er hovedsageligt sejlerskolen det
drejer sig om.
Knold vil afstemme deltager og indbetalinger for sejlerskolen. (Efter mødet er der
rundsendt en korrekt afstemning)
Klubhusudvalget og Kajakudvalget har indleveret deres budgetønsker til LL,
Sejlerskolen har fået udsættelse, til hurtigst muligt efter 01. november.
2. Sager til behandling
a. Nyt navn til klubben (SM)
Navnegruppen ønsker accept af den på bilag 1 (Opdateret køreplan) valgte
køreplan for mulig ændring af klubbens navn.
Ud fra det udsendte forslag til køreplan, ønskede HK det uddybet om klubben
forsat kan hedde Sejlklubben Lynæs, eller om navnet er udelukket.
SM præciserede, at det kommende navn, godt kan være Sejlklubben Lynæs.
HP mente at forslagets formuleringen ”ændring af klubbens navn, skal afspejle alle
klubbens aktiviteter på vandet” når kommissoriet beskriver ” Evt. nyt navn skal i
fremtiden kunne rumme flere aktiviteter, som kajaksejlads, kølbådssejlads,
juniorsejlads, surfing, motorbådssejlads m.v”. Der var enighed om, at et evt. nyt
navn ikke må være begrænset, så vi skal skifte navn igen, når vi iværksætter nye
aktiviteter.
For BC, er det vigtigt, at klubnavnet ender på Lynæs, i stedet for at starte med
Lynæs, fordi det var vigtigt for hendes far, der var medstifter af klubben, at navnet
beskrev at det var klubben i Lynæs.
SM syntes det er vigtigst, at navnet afspejler, at her foregår der mange spændende
aktiviteter.
HK gjorde opmærksom på, at googler man kajak, kommer Lynæs slet ikke op på
søgesiden. Knold undersøger dette.
HP mener bestyrelsen skal præsenteres for alle forslået navne.
Knold er uenig og mener at navneudvalget skal foretage den første sortering og
præsentere de 10 hyppigste for bestyrelsen.
Knold præcisere at alle forslået navne, vil blive offentliggjort på klubbens
hjemmeside, medens der høstes navneforslag. Endvidere bliver udvælgelsen af
navneforslagene, afgjort ud fra de totalt afgivet stemmer.
Knold påtog sig at fremsende en opdateret køreplan, som er vedlagt nærværende
referat.
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b. Leje af J/70 – Indkald til et medlemsmøde onsdag 21 november (Stævneudvalg)
Sejlsportsligaen udbyder igen deres 1 år gamle J/70, - se bilag 2.
Det foreslås at der indkaldes til medlemsmøde 21. november 2018, hvor der
orienteres om mulighederne, budget og finansiering af bådleje.
FH havde stillet følgende alternative forslag:
Sejlklubben Lynæs indgår aftale med Sejlsport ligaen om at leje et stk J70 pr.
1.januar 2019.
Baggrund:
Sejlklubben har vedtaget at udskifte 2 stk. Ynglinge både.
Sejlklubben har i år haft tilgang af yngre medlemmer, disse medlemmer skal
fastholdes.
Bestyrelsen i Sejlklubben har i mange år haft en holdningen, at det er nødvendigt at
modernisere sejlklubbens tilbud til medlemmerne.
Sejlklubben har deltaget i sejlsportsligaen i 3 sæsoner. Sejlerne på holdet har delvist
været medlemmer vi ellers ikke ser i Sejlklubben, og vi er tæt på at miste kontakten
til.
Sejlereskole elever har efterspurgt sejlsportsbåde. Surf center har efterspurgt
mulighed for at leje sportsbåde til sportsarrangementer.
Sejlsportsligaen solgte og udlejede sidste år 2016-17 bådene. Lynæs var for langsom
til at beslutte sig. I år sælger og udlejer sejlsportsligaen 2018 bådene. Sejlklubben
Lynæs har mulighed for at i år at leje en eller flere både, med henblik på at købe
båden i 2019. Leje pris 2019 kr. 65.000, købspris her og nu kr. 305.000. En lejet båd
kan købes for kr 260.000.
David og David har lavet en brugerbetalingsmodel, modellen kan justeres til mere
attraktive priser når det er Sejlklubben der er administrator, og Sejlklubben har
mulighed for sponsor støtte.
FH uddyber sit forsalg. Klubben har debatteret projektet i flere år, uden at komme
videre og vi har tidligere lavet et budgetforslag, der har et positivt resultat. Det er
FH’s holdning, at projektet skal være bæredygtigt og finansieres med
brugerbetaling, lige som vi lejer joller og skolebåden ud.
DI oplyste, at Ligaen ringede få dage efter, at offentliggørelsen af udlejning, og
fortalte at der var rift om bådene.
TH spurgte om båden måtte bundmales, hvilket blev de ikke må, før vi køber dem.
TH mente det i så fald, ville blive et problem med kranen i Gl. Havn, da den nu er
låst og nøglen skal hentes på havnekontoret. FH m.fl. er af den overbevisning, at
dette bliver løst.
Der var en bred debat om bestyrelsens kompetencer og jf. vedtægter §16 står
” Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt af klubbens øvrige væsentlige
værdier (værdier som overskrider 10% af klubbens balance) skal godkendes af
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generalforsamlingen.
Ligeledes skal lånoptagelse på mere end 100.000 kr. godkendes af
generalforsamlingen.” Lejebeløbet ligger inden for det beløb, som bestyrelsen kan
disponere over.
Herefter vedtog en enstemmig bestyrelse at meddele Sejlsportsligaen, at klubben
gerne vil leje en J/70 i 2019 og der indkaldes til et medlemsmøde 21. november,
hvor klubbens medlemmer præsenteres for projektet og budgettet.

c. Koordinering af sponsorsøgninger (FU)
Klubben ønsker det kommende år, at investere i mange nye aktiviteter, derfor er
der behov for en samlet koordinering af sponsor/fondsansøgninger.
FU indstiller at der sammensættes en sponsorgruppe, der forestår overstående.
HK uddyber at det skal være klubben der søger sponsorater og fondsmidler, og han
er han glad for at lykkes Kajakudvalget at få 45.000 kr til klubkajakker, men det er
vigtigt, at det er en koordineret indsats. Sponsorgruppen er tænkt som den aktive
gruppe, der modtager ønsker og sørger for at ansøge de rette steder.
BB forslog gruppen sammensat, at udvalgsmedlemmer, fra de udvalg, der tænkes
at have behov for økonomisk støtte.
BC præcisere at vi skal i gang, hurtigst muligt og hun vil spørge Flemming
Christensen, om han kan mødes med stævneudvalget og sponsorgruppen d. 30.
oktober, hvor stævneudvalget i forvejen har planlagt møde.
Bestyrelsen vedtog enstemmigt at nedsætte den foreslået sponsorgruppe.
BB, FH og Knold meldte sig til sponsorgruppen.
d. Befæstelse af dele af arealet mellem klubhuset og Skipperstuen. (BB)
Der stilles forslag om, at der anlægges en befæstet sti mellem klubhuset og bro 13.
Det befæstede område bør have en bredde på ca. 2,5 m og have tilslutning til
terrassen syd for klubhuset og arealet ud for kajakhotellet.
Rationale: Arealet er ujævnt og består overvejende af grus, jord og ukrudt. Det
anvendes i stigende grad til transport at jollevogne, kajakker og især færdsel til fods
mellem bro 13 og klubhus hhv. kajakhotel. En fast belægning vil lette færdslen med
vogne og til fods, og især vil det bidraget til, at der i våde perioder ikke slæbes jord,
grus m.m. ind i klubhuset.
Forslag: Arealet tilhører havnen så det foreslås at rette henvendelse til Havnen
(Lynæs Havn a.m.b.a.) og foreslå at området befæstes som anført. Endvidere foreslås
det, at hvis Havnen vil betale for materialerne vil klubben udføre arbejdet efter
Havnens anvisninger. Hvad materialevalg angår er det op til Havnen, men det vil
mest sandsynligt blive SF-sten, idet det den type belægning er gennemgående i
resten af havnen.
BB argumentere for sit forslag.
TH, Henning Arvai og Kaj har set på området, Kaj vurdere at det ikke er udfordrende,
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når kajakkerne skal transporteres i vandet. Hvis det skal laves, skal det laves
ordentligt og måske et alternativ kunne være armering med rullegræs.
SM bekræfter at der ikke har været udfordringer, når kajakkerne skal i vandet.
Endvidere vil det skæmme med en massiv flisebelægning.
BB har opfattelsen af, at der slæbes meget skidt med ind i klubhuset og i kraft af, vi
er blevet flere aktive, må problemet vokse.
TH vil gerne sørge en anlægsgartner om alternative løsninger.
FH vurdere at havnen vil vælge flisebelægning, hvis de får valget.
Bestyrelsen giver BB og TH mandat til at finde den rette løsning, til senere
fremlæggelse.
e. Valg til Havnerådet (HK)
Knold er trådt tilbage som klubbens repræsentant i Havnerådet, hvem melder sig
frivilligt?
SM meddeler at kajaksejleren Henrik Birch Christiansen gerne vil repræsentere
klubben. Bestyrelsen bakker enstemmigt op om tilbuddet. SM giver Henrik besked.
f. Etablering af opvarmning i den vestlige del af klubhuset, også kaldet ”Juniorrummet”.
(BB)
Rationale: Efter tilgangen af kajaksejlerne og stigende aktivitet af juniorsejlere, vil der
blive øget behov for klubhuset i vinterperioden, til undervisnings- og sociale aktiviteter.
Juniorrummet har ingen fast varmeinstallation, så inden brug må der, i god til inden et
arrangement, skaffes og opsætte varmeblæsere eller lignende.
Forslag: Der installeres en varmepumpe i rummet, i lighed med den, der befinder sig i
det østlige rum.
DI mener at i takst med at vi bliver flere medlemmer og aktivitetsniveauet stiger, er det
vigtigt at vi nemt kan have flere aktiviteter på samme tid. BC er af samme holdning.
HP mener at vi skal følge med klubbens udvikling, men den nuværende varmepumpe er
købt, til at kunne varme hele huset op.
TH fortæller at især gulvisoleringen er dårlig og det derfor tager tid at varme huset op.
Samtidig mener TH at det vil være dyrt med en ekstra varmepumpe.
Bestyrelsen beslutter at se tiden an, og hvordan klubhusets anvendelse udvikler sig.
3.
KORT, væsentligt NYT fra udvalgene
Kabysudvalget:
Kabysudvalget mødes til vinter om onsdagen, i stedet for torsdagen. Der er vasket gardiner og
vasket vinduer.
PR-udvalget
Knold er i gang med at oprette en testserver, hvor nye tiltag på hjemmesiden kan testes. Pt. er
Knold ved at finde et notifikationsmodul, der kan give besked, når der er nyheder, inden for et
brugervalgt interesseområde.
HP er ked af, hvis der er nyheder, som holdes i en mindre gruppe. Knold uddyber med at
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forklare, hvad modulet skal kunne.
SM forklare at det er kajaksejlerne der har behovet i første omgang og forklare hvordan de
kommunikere f.eks. når der er spontane sejlture.
FH mener der findes push-moduler, der opfylder behovet.
TH spørger om kajaksejlerne kommunikere i en e-mailgruppe, hvilket bekræftes af SM.
LL forklare at der i klub-modulet kan vælges nogle interesseområder, men at det måske ikke
er egnet til denne slags kommunikation.
Kajakudvalg
SM starter med at udtrykke skuffelse over punktets overskrift ”Kort nyt fra udvalgene”, han
mener det skal hedde ”Nyt fra udvalgene.
HP forklare, at det tidligere har været lange indlæg, der gjorde at man ikke kunne behandle
hele mødets dagsorden.
Kajakudvalget har følgende ønske:
-Forslag til ændring af FU. (JB)
Det er kajakudvalgets opfattelse at forretningsudvalget er klubbens styrende organ.
Det repræsenterer klubben udadtil, og er ansvarlig for at bestyrelsens og generalforsamlingens
beslutninger føres ud i livet.
Da vi i sin tid mødtes omkring fusionen af Sejlklubben og Kajakklubben, var det Kajakklubbens
ønske at få en plads i FU. Det blev der enighed om, men kun til efter den første
generalforsamling.
På generalforsamlingen 2018 kunne man så vælge personer der repræsenterede den tidligere
Kajakklub. På valg var formanden og kassereren, som stillede op til genvalg.
På generalforsamlingen 2019 kan vi foreslå opstilling til posterne, næstformand og
sekretær som er på valg.
En anden mulighed er at stille flg. forslag til generalforsamlingen: at FU udvides med
et medlem af Kajakudvalget, for at få en ledelsesstruktur med repræsentation af de væsentlige
kompetencer i klubben.
Det nuværende FU består af et team af dygtige og kvalificerede personer, men med begrænset
indsigt i kajaksegmentet. Repræsentanterne fra Kajakudvalget har ligeledes begrænset indsigt i
Sejlersegmentet. Det ligger derfor os på sinde at vi skaber en ledelse/FU der bedst muligt
udligner disse forskelle til gavn for alle parter.
Knold mener, at hans tidligere forslag om 2 års prøveperiode med Kajakudvalget i FU, skal
afprøves.
HK tror at kajakudvalget at misforstået FU’s rolle, da det er et serviceorgan for bestyrelsen og
hele beslutningskompetencen ligger i bestyrelsen.
DI gør opmærksom på, at ønsket ligger uden for bestyrelsens beslutningskompetence og skal
vedtages af generalforsamlingen, jf. vores vedtægter.
Bestyrelsen overvejer en 2 års prøveperiode.
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Kajakudvalget har et ønske om at oprette en kajakskole, se bilag 3.
SM uddyber konceptet.
HK spørger om kajakskolen kun skal foregå om sommeren, hvilket SM bekræfter.
HP spørger om forslaget skal forståes, at kan en kajakelev ikke lære at ro, bliver de bedt om at
stoppe. SM forklare at de bliver bedt om at stoppe med kajakroning i klubbens regi, men
selvfølgelig kan være medlem af klubben.
Bestyrelsen vurdere at ønsket er en vedtægtsændring og skal vedtages på en
generalforsamling og bestyrelsen anbefaler der stilles forslag til næstkommende
generalforsamling.
Kajakudvalget har indsendt budgetønsker for udvalget. Dette behandles når alle ønsker er
indkommet.
Fest og aktivitetsudvalget
27. oktober er der standernedhaling og der er på nuværende tidspunkt tilmeldt 40 deltager til
aftens arrangement.
HP foreslår der tilbydes et alternativ til den traditionelle bitter.
Kapsejladsudvalget
Intet at berette.
Juniorudvalget
28. oktober holder juniorerne deres afriggerfest, med efterfølgende hygge. Fra november vil
der være teoriundervisning og pt. er 13 elever tilmeldt.
LL spørger hvad vinterundervisningen skal koste, BB svare at han regner med selv at lave
undervisningsmaterialet Der vi ikke være væsentlige omkostninger. (Vi kan givetvis ikke gøre
det helt gratis).
Sejlerskolen
Der er afholdt et vedligeholdelsesmøde med Knold, TH og Johnny Aas.
Der er pt. tilmeldt 11 sejlerskoleelever til duelighedsteori og der vil muligvis deltage op til 7
fra DSRS.
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Klubhusudvalget - Klubhusforvalter.
Her er Klubhusudvalgets løste arbejdsopgaver for oktober
1. Reolsystem opsat i Depot
2. El radiator i østenden af Hyggestuen var defekt, den er fjernet.
3. Stillads fra husbyggeriet er lagt på lager over kajakkerne og bag joller ind til
Skipperstuen.
4. Spica: Læk ved rorbrønd er under renovering. Rengjort under cockpitbund og i
agterrum. Skot bag rorbrønd skåret væk. Slebet og gjort klar til faststøbning af
rorbrønd og nyt skot.
5. Snore på ovenlys i køkken fornyet.

Havnerådet
BB fortæller at der er modtaget forskellige forslag til lokalplanen for havneområdet. Forslagene er
sendt i intern høring.
4.
Eventuelt
BB spørger om klubhusudvalget skal lave service på Spica. TH forklare at det ikke er
normalen, men de kan hjælpe ved særlige tilfælde.
BB spørger videre, om juniorudvalget skal budgettere vedligehold på jollerne og evt. nye køb?
TH bekræfter opfattelsen.
TH fortæller, at Bådudvalget ikke har eksisteret, siden han stoppede.
BB konkludere at juniorudvalget selv skal sørge for vedligehold af jollerne og fortæller at de
har haft en materielforvalter, samt forældrene er meget aktive med bådvedligehold.
Bilag:
1 - Beskrivelse af processen for evt. navneændring
2 - Skal jeres klub have en J70
3 – Kajakskole
Mødeplan 2018 - 19 v.1.0
Mødeplan 2019 - 20 v.1.0
Arbejdsopgaver 20180828

8

Navneudvalg Sejlklubben Lynæs 2018
Heidi Olsen, Knold, Jørgen Bøe og Susanne Grøn
Beskrivelse af processen for eventuel navneændring.
På Sejlklubben Lynæs´ hjemmeside www.lynaes.dk, ved opslag i klubhuset og på klubben’
Facebook side (dog kun et reduceret Facebook opslag der henviser til hjemmeside www.lynaes.dk)
annonceres følgende:
Efter fusion af Sejlklubben Lynæs og Lynæs Qajaq blev der på den ordinære generalforsamling,
under pkt. Eventuelt, foreslået, at man bør arbejde for at finde et nyt navn til den fusionerede
klub. Sejlklubbens bestyrelse har fremsat ønske om at evt. ændring af klubbens navn, skal afspejle
klubbens aktiviteter. Bestyrelsen i Sejlklubben Lynæs har derfor bedt et navneudvalg bestående af
medlemmer fra begge de oprindelige klubber om at planlægge og beskrive valgprocessen.
Fase 1. Høste navne
Klubbens fremtidige navn skal afspejle klubbens aktiviteter.
Medlemmer af Sejlklubben Lynæs inviteres fra 1. november til 30. november til at foreslå nye
navne til klubben. Send dit forslag til knold@knolds.dk - som efterfølgende vil blive listet op
nedenfor:
Navneforslag:

Sejlklubben Lynæs
Lynæs sejl- og kajakklub
Sejlklubben og Kajakklubben Lynæs
Sejl og Kajakklubben Lynæs
Lynæs Sejlecenter

Forslag modtaget offentliggøres her på hjemmesiden (www.lynaes.dk) ovenfor.
Fase 2. Reduktion af navneforslag
Navneudvalget sorterer navnene ud fra kriteriet, at navnet skal afspejle klubbens aktiviteter.
Denne liste skal godkendes af bestyrelsen. Navne som efter navneudvalgets overbevisning
opfylder dette og som er godkendt af bestyrelsen, sættes på valg i perioden 5. – 31. december
2018 her på hjemmesiden (www.lynaes.dk).
Medlemmer af Sejlklubben Lynæs kan stemme én gang på så mange navne som det ønskes.
Afstemningen foregår ved at sende mail fra medlemmets registrerede mailadresse til
knold@knolds.dk.
Fase 3. Indstilling til valg på Generalforsamlingen 2019.
Navneudvalget indstiller til valg på Generalforsamlingen 2019, de navne som udgør 50% af afgivne
stemmer . Annonceres her på hjemmesiden (www.lynaes.dk) januar 2019.

Navneudvalg Sejlklubben Lynæs 2018
Heidi Olsen, Knold, Jørgen Bøe og Susanne Grøn
Fase 4. Ændring af vedtægter
En navneændring er en ændring af Klubbens Vedtægter.

§ 17. Vedtægtsændringer
Ændringer af vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst to tredjedele af de
afgivne stemmer er for forslaget.

Fase 5. Valg af navn
Såfremt det besluttes at klubben skal ændre navn, foretages der valg herom. Navnet ”Sejlklubben
Lynæs” vil ikke være kandidat, idet det jo er besluttet at skifte navn og slettes derfor fra listen.

Fra: Peter Wolsing <peter@sejlsportsligaen.dk>
Dato: 11. oktober 2018 kl. 14.10.02 CEST
Til: <larsv@hotmail.dk>, jørgen Larsen <dorjorl@dbmail.dk>, <j70@hellerupsejlklub.dk>, Ingeborg
Gayle Nielsen <iga@kdy.dk>, "Rikke Hallengren (SKS)" <rikke@skovshoved-sejlklub.dk>,
<hs@ken.dk>, <melsenstyle@gmail.com>, <reneonielsen2212@gmail.com>, Morten Fjerbæk
<fjerbaek@gmail.com>, david corneliussen <david.24@live.dk>, Steffen Torvits
<steffen@torvits.dk>, <Iza.erik@fibermail.dk>, <peter@yachtklubben.dk>,
<hanshenrik89@hotmail.com>, <j.s.sorensen@live.dk>, <mail@ph2000.dk>, Jens Fast
<jens.fast@gmail.com>, Nils Villadsen Nielsen <nilsvilladsen@gmail.com>, Michael Cholewa
<michael@cholewa.dk>, <jh@oure.dk>, <charlotandersen@gmail.com>, <nso@polyprint.dk>,
<torbenstrange@gmail.com>, <mattias@oncotype.dk>, <Toby.Austin.Fraser@maersk.com>,
<bo.schulein@gmail.com>, <jens.bojsen-moller@nih.no>, Thomas Krogsgaard <tbkj@outlook.dk>,
<Peter@savnik.dk>, <groenkjaerhovmark@hotmail.com>, <kapsejladsleder@sundbysejlforening.dk>, <ms.sejlsportsliga@gmail.com>, <formanden@kblsail.dk>, "lars@ive.dk"
<lars@ive.dk>, <mail@skovshoved-sejlklub.dk>, Jakob Frost <nbv72frost@gmail.com>,
<jensogelisabeth@adslhome.dk>, <formand@horsens-sejlklub.dk>, <mahka@lic-mail.dk>,
<formand@sejlklubbenkbh.dk>, <annettediget@gmail.com>, <formand@yachtklubben.dk>,
<flemming@originalchia.dk>, "formand@sss.dk" <formand@sss.dk>,
<niessandersen@hotmail.com>, <mail@aarhussejlklub.dk>, <mikaellohmann@outlook.dk>,
<formanden@nivaabaadelaug.dk>, <formand@kas.dk>, "formand@snv.dk" <formand@snv.dk>,
<formanden@thuroesejlklub.dk>, <kirsten@schulein.dk>, <formand@HBSejlklub.dk>,
<sk@sparthy.dk>, <Formand@sundby-sejlforening.dk>, <sh-trolle@outlook.dk>, Jesper Riise
<jesper@pholmson.dk>, <pg@houmi.dk>
Cc: Søren Herluf Trolle <sh-trolle@outlook.dk>, "jorgen@thorsell.dk" <jorgen@thorsell.dk>,
Thomas Nathan <thmsnathan@gmail.com>, Ditte Juul Kristensen <dj@oure.dk>, Flemming
Clausen <flemming@originalchia.dk>, Christian Lerche <christian@sejlsport.dk>, Flemming
Østergaard Pedersen <Flp@sejlsport.dk>, "Isabelle@ssf.se" <Isabelle@ssf.se>, Magnus Hedemark
// SailLogic <magnus@saillogic.no>, Nynne Desiree Ammundsen <nynne@sejlsportsligaen.dk>
Emne: Skal jeres klub have en J/70
Kære klubber
Sejlsportsligaen vil sælge den nye 2018 flåde – hvis der er købere nok.
Flåden af J/70 både i Danmark nærmer sig 50 – måske endda flere.
En fantastisk udvikling fortsætter og ligaen vil gerne hjælpe denne udvikling – for så at anskaffe endnu 7 nye J/70
til 2019 sæsonen.
Der er også en del private købere på vej med det mål at sejle J/70 EM på hjemmebane i Skovshoved i 2020.
Senest er HKH Kronprins Frederik blevet J/70 sejler – og vil formentlig også være at se til EM i 2020. Og et håb
kan også være at KHK Prins Christian bliver en af de kommende Youngsters.
Vi skal heller ikke glemme de seje WOW kvinder der har indtaget J/70 scenen.
Så alt peger den rigtige vej for J/70 miljøet.
Bådene sælges ”som de er” efter at have sejlet en sæson i 2018.
De sælges med tilhørende Harbeck trailer fra 2018 og North Sails racegarderobe fra 2018 – sejler en ligasæson.
Storsejlet har det fint – fok og genua er lidt trætte.
Skrognumre fra #1340 - #1346.

Købemodel
Prisen bliver kr. 305.000,- (#1340/båd 7 = 310.000,-)
Nylistepris/anslået kr. 400.000,Lejemodel
Det vil være muligt at leje en båd i hele 2019.
Lejepris kr. 65.000,- excl. forsikring.
Købes båden efter sæson kan der erhverves for kr. 260.000,Priser er inkl. moms.
Overtagelsesdag senest 1. januar 2019.
OBS
Hvis ikke der en bud efter alle syv både forbeholder ligaen sig ret til at trække købstilbuddet tilbage.
Med venlig hilsen
Peter Wolsing, projektleder
Mobil +45 21 16 74 00

Kajakskolen i Sejlklubben Lynæs
Kajakskolen henvender sig til kajakroere fra 16 år og opefter.

Kajakskolen tilbyder nye medlemmer flg.:
Kajakskolen arrangerer DGI Begynderkursus mod egenbetaling, hvis/når der er basis for det
(mindst 8 deltagere).
Der undervises efter DGI retningslinjer og med godkendte DGI - instruktører.
Efter behov vil der blive uddannet Klubinstruktører, med henblik på uddannelse og træning
af klubbens medlemmer
Kajakudvalget godkender erfarne medlemmer til varetagelse af hjælpeinstruktør funktioner i
kajakskolen. Disse meddeles til bestyrelsen.
Overbygning på begynderkursus, med henblik på frigivelse til roning på egen hånd.
Efter endt og bestået begynderkursus, vil klubben være til rådighed med flg. obligatorisk træning:
• Roning med klubinstruktør eller hjælpeinstruktør - 50 km i lokalt farvand.
• Deltagelse i redningsøvelser – selvredning og makkerredning min. 2 gange. Afsluttes med
evaluering/prøve sidst på sæsonen
• Eventuelt øvelsestur med overnatning ifølge med klubinstruktører/hjælpeinstruktør, hvor
kilometerantallet tæller med i de 50 km
Kursusdeltagere vil få tilbudt den obligatoriske træning på flg. dage:
• Mandage kl. 18-20
• Onsdage kl. 10-12
• Torsdage kl. 18-20
Redningsøvelser vil blive annonceret efter tilrettelagt årsprogram.
Der vil så vidt muligt blive tilbudt/arrangeret 2 øvelsesture over en weekend. Datoer vil blive
annonceret efter tilrettelagt årsprogram.

Kajakskolen tilbyder alle medlemmer flg.:
Redningsøvelser
Selvredning – makkerredning- med gennemgang og hjælp til rigning af kajak med liner og
redningsudstyr.
Øvelserne vil finde sted 4-6 gange fra tidligt forår, til eftersommer.
Roteknik
Deltagerne vil få gennemgået, øvet og repeteret kajakroningens vigtigste ro teknikker.
Øvelserne vil blive tilbudt alle 2 -3 gange i løbet af sæson.

Rullekursus
Der vil blive afholdt rullekursus 2 gange i løbet af sæsonen. Kurset er både for nybegyndere som
kan afprøve denne aktivitet, og de mere erfarne, der kan få intensiv træning og fejlretning.
Teorikurser
Tilbydes i primært vintersæson og så vidt muligt sammen med Sejlerskolen
•
•
•
•
•
•
•

Navigation
Læsning og fremstilling af kajakkort. Læsning af Søkort.
Søvejsregler
Meteorologi
Sikkerhedsudstyr, beklædning
Førstehjælp
Turplanlægning og pakning af kajak

Jørgen Bøe

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
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Kageliste
Frederik
(Kapsejladsudvalg)

Knold
(Sejlerskoleudvalg)

Henrik
(Næstformand)

Tom
(Klubhusudvalg)

Berit
(Kabysudvalg)

David
(Sekretær)

Jørgen
(Kajakudvalg)

Lis
(Kassere)

Hans-Kurt
(Formand)

Dato

BESTYRELSENS MØDEPLAN I 2019/2020
Aktivitet
Kageliste

Søndag d. 24. febr
Tirsdag d. 26. febr.

GF Alle mødes kl. 12, gør klar til spisningen kl.
13 GF kl. 14
Bestyrelsesmøde kl. 19:00

Tirsdag d. 19. marts

FU (Tidspunkt kl. 19:00)

Lørdag d. 23. marts
Tirsdag d. 26. marts

Bestyrelsesfest for nye og afgåede
bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 🥂
Bestyrelsesmøde kl. 19:00

Tirsdag d. 16. april

FU (Tidspunkt kl. 19:00)

Tirsdag d. 23. april

Bestyrelsesmøde kl. 19:00

Lørdag d. 27. april

Standerhejsning kl. 15:00 

Lørdag d. 27. april

Standerhejsningsfest kl. 18:00 🥂

Tirsdag d. 21. maj

FU (Tidspunkt kl. 19:00)

Tirsdag d. 28. maj

Bestyrelsesmøde kl. 19:00

Tirsdag d. 20. aug.

FU (Tidspunkt kl. 19:00)

Tirsdag d. 27. aug.

Bestyrelsesmøde kl. 19:00

Tirsdag d. 17. sept.

FU (Tidspunkt kl. 19:00)

Tirsdag d. 24. sept.

Bestyrelsesmøde kl. 19:00

Tirsdag d. 15. okt.

FU (Tidspunkt kl. 19:00)

Tirsdag d. 22. okt.

Bestyrelsesmøde kl. 19:00

Lørdag d. 26. okt.

Standernedhaling kl. 15:00 

Lørdag d. 26. okt.

Standernedhalingsfest kl. 19:00 🥂

Mandag d. 04. nov.

Sidste frist for indlevering af budgetønsker

Tirsdag d. 19. nov.

FU (Tidspunkt kl. 19:00)

Tirsdag d. 26. nov.

Bestyrelsesmøde kl. 19:00

Tirsdag d. 07. jan. 2020

FU (Tidspunkt kl. 19:00)

Tirsdag d. 14. jan.

Bestyrelsesmøde kl. 19:00

Søndag d. 23. febr.

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

Sejlerskoleudvalg

Næstformand

Klubhusudvalg

Kabysudvalg

Sekretær

Kajakudvalg

Kassere

Formand

Sejlklubben LYNÆS

Arbejdsopgaver ajourført pr. 28.08.2018

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

Penge til
Sejlsportsliga

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.

71

Arbejdsbeskrivelser

Opdatering af udvalgenes
arbejdsbeskrivelser

Hans-Kurt 16-06-17
Alle udvalg

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.

77

Fundraising

Kontakt til kommunens fundraiser

Hans-Kurt

Snarest

78

Ligastævne 2019

Planlægning af Sejlsportsligastævne
i 2019

Henrik P
Berit
Lis L.
Frederik
David I

Løbende

best.

Frist:

snarest

Okt. 18

