Bestyrelsesmøde 27. august 2019 kl. 19:00 i Lynæs Sejl- og kajakklub
Deltagere: Knold; Frederik Wedel-Heinen (FH); Jørgen Bøe (JB); Tom Winther Hansen (TH); Rune
Tang Holbek (RH); Heidi Ipsen (HI); Hans-Kurt Andersen (HK); Leif Rygaard (LR); Berit Christiansen
(BC); Susanne Grøn (SG); Bent Bennedsen (BB); David Ipsen (DI); Lis Lindegaard (LL)
Afbud: ingen
1.

Orientering fra FU
HK byder velkommen og orienterer
Ny kasserer er fundet: Jakob Saltoft Christiansen, erhvervsjurist, opdeling af arbejdsopgaver
Kulturens dag i Fr.værk 7/9-2019 – JB deltager
Dansk Sejlunion beder os kommentere på gener fra jetski – ingen nævneværdige gener
Knold stopper som leder af sejlerskoleudvalget, Heidi Ipsen overtager.
Kajakklub jubilæum til standernedhaling.
Sponsorgruppen har ønske om medlemsmøde 26/10 til visionsudarbejdelse, se bilag.
LL orienterer
Økonomi ca. tkr. 285 på driftskonto – rykket for kontingenter, ca. 3-4 stk udestående. Næste
bestyrelsesmøde kommer foreløbigt regnskab.

2.

Sager til behandling
1) Ændring af ledelsesstruktur i klubben
DI præsenterer tankerne jf. bilag.
SG kan være nervøs for at det er for tidligt i forhold til sammenlægningen af 2 klubber.
LR er overordnet enig foreslår evt. koordinationsudvalg. Der skal arbejdes strategisk og
se fremad, vask tavlen ren.
Knold mener ikke at noget vil ændre sig med ny struktur for så vidt angår at rekruttere
nye bestyrelsesmedlemmer i fremtiden.
TH det kræver at udvalgene laver input til bestyrelsen med jævne mellemrum.
BB er det vin på nye flasker, sætter det begrænsninger på visioner? - Nej
HI der skal faktisk være 20 personer i bestyrelsen efter vedtægerne. Det er
demokratisk for alle at stille op.
Generel diskussion om der er for meget dagligdagsarbejde i bestyrelsesarbejdet og om
det bliver en forhastet proces i forhold til at opnå et gennemarbejdet resultat.
Hvis det er nødvendigt med visionsplan til ansøgning til fonde, sponsorer kan det
foreliggende udkast benyttes.

Der nedsættes et udvalg til at udarbejde oplæg til næste bestyrelsesmøde; BB, JB, DI
og LR
2) Udkast til strategiplan
I forbindelse med ansøgninger til fonde, sponsorer…..
Skal afspejle medlemmernes input
JR det er en proces med at udfylde visionsplan
FH sammenligner med processen under navneændring for at involvere medlemmerne
JB spiller bolden til BB som medlem af havnerådet, er der sammenhæng mellem
visioner?
BB nævner at sponsorgruppen har idé til bredere strategiplan
HI det er ”gulvet” der beslutter, hvad ”toppen” skal gøre.
LR der skal arbejdes frem til vision
JB beder se 1 år tilbage, hvad der er sket på nuværende – husk de mange positive
erfaringer.
Bestyrelsen godkender, at sponsorgruppen står for udarbejdelse af oplæg til
medlemsmøde 26/10-2019, som skal fremlægges til næste bestyrelsesmøde.
3) Ansøgning til Sejlsportsliga
Ønske om at gøre sig attraktive for samarbejdspartnere. Enighed om at sende
ansøgning, der kan efterfølgende siges nej tak.
4) Betaling til ligastævne?
Startpenge til Ligastævne. HK mener, at klubben bør betale. Budget godkendt af
generalforsamling. Sponsorstøtte er der ikke indkommet noget af.
BC henviser til generalforsamling, hvor det blev vedtaget at klubben betaler for
ligahold.
JB der mangler struktur og synlighed i forhold til medlemmerne – hvem repræsenterer
klubben i liga sammenhæng? hvem er sponsorgruppen?
HI nævner at på generalforsamling 24. marts 2017, kan der anvendes klubmidler til
betaling af ligastævne.
LL ønsker ført til referat at bestyrelsen godkender at WOW pigerne får tilbagebetalt
deres indbetaling til ligastævnet i Lynæs.
5) Mobilepay i klubben
Det er blevet muligt at tilknytte manager og assistenter til de enkelte mobilepayenheder. Tanken er at der oprettes en række managere, som herefter har mulighed for
at tilknytte/slette assistenter til de enheder, man selv er manager for. Fordelen er at
både manageren, som har ansvaret for det pågældende udvalg/arrangement, og
assistenten der står på selve arrangementet, får direkte besked som indbetalinger via
mobilepay. Det burde gøre selve salgssituationen lettere, om end man jo stadig kan
konstatere betalingen ved at få forevist den pågældende indbetalers kvittering.

Formanden vil blive tildelt super manager-rettigheder, så vi er to der kan alt. Nyt
salgssted er oprettet for kajakudvalget efter aftale med Jørgen Bøe.
Der er udarbejdet en forslagsliste til, hvem der skal tilmeldes som manager på de
enkelte salgssteder. Bestyrelsen bedes gennemgå listen og tage stilling til, om det er
de rette personer der er nævnt, og om e-mail er korrekt anført.
Enighed om at det er ok, se bilag vedr. liste.
6) Klubtøj
Klubben har fået tilbud om at sælge t-shirts fra Christian Westfall, de koster i butikken
kr. 350,-. PR udvalget kommer med et oplæg. JB tilbyder hjælp som ”gammel” tekstil
mand.
3.

Væsentlige og korte nyheder fra udvalgene
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Kabysudvalget.
PR udvalget.
Og h) Kajakudvalget og Kajakskoleudvalget. Har rykket starttidspunkt rykket til 17.30.
Kapsejladsudvalg. Intet nyt (er behandlet tidligere på dagsordenen)
Fest og aktivitetsudvalg. Konstituerende møde holdt, Heidi Olsen bliver ny formand.
Juniorudvalget. Besøg af skolen ved havet i den forløbne uge. Juniorcamp i
weekenden.
g) Sejlerskolen. MOB i weekenden og planlagt duelighed og Y3 undervisning. Knold
stopper pr. generalforsamling.
h) Kajakskoleudvalg. 3 ekstra instruktionskurser til frigivelse af kursister.
i) Klubhusudvalg. Roskilde takker for lån af klubhus. Snipe udlånt.
j) Havnerådet. BB der er møde tirsdag, ikke frigivet dato for havnens dag 2020.
4.

Opgaveliste opdateres
Udskydes

5.

Eventuelt
(Der kan ikke besluttes noget under eventuelt.)

Mødet slut kl. 21.18 – HK takker af.

Bilag:
Bilag 1: Visionsdag (oplæg fra sponsorgruppen)

Bilag 2: Strukturændring i klubben
Bilag 3: Visionsplan (oplæg fra DI)
Bilag 4: Ansøgning til sejlsportsliga
Bilag 5: Budget til sejlsportsliga
Bilag 6: Liste vedr. Mobilepay
Bilag 7: Skriv fra TH
Bilag 8: Forslag om klubtøj fra BB

Oplæg til visionsdag Lynæs Sejlklub lørdag den 26. oktober kl. 12-15
Fagudvalg i klubben:
Aktivitetsudvalg
Sejlerskoleudvalg
Junior udvalg
Kapsejlads
Kabys
Kajakudvalg

Tid og Sted
Visionsudvalget afholdes i Lynæs Sejl- og Kajakklub lørdag den 26. oktober kl. 12-14.45 (15)
Det vurderes, at der er plads til mellem 50-100 deltagere
Alle medlemmer inviteres samt Havnebestyrelsen, Surfdrengene og rep. Fra Skolen ved havet

Formål
Formålet er at finde et nyt fundament for, hvordan klubben skal udvikle sig, gennem en idéworkshop, hvor
deltagerne byder ind med ideer inden for det emne de finder mest interessant. Output fra dagen kan
bringes ind i bestyrelsen eller til et strategiudvalg, der arbejder videre med en strategi for klubbens
udvikling. Arbejdet skal bl.a. bruges til at øge aktiviteter i klubben og til at søge fonde, så klubbens udstyr
kan opgraderes.

Metode:
Ideværksteder er oplagte, når man for første gang samler brugere med forskellige holdninger. I
Idégenrering må ingen ideer skydes ned. Alt er velkommen og det er op til dem der samler op at prioritere
input. Det er en fordel hvis deltagere holdes orienteret om den videre proces.
Program
11.45 Charlotte briefer bordformænd om deres opgave – laver et kort skriv med drejebog, de kan få med til
bordet
12.10 Kort oplæg ved formand, mens de spiser deres frokost

Hvad skal vi bruge det her til?
•
•
•

Få en eller flere retninger for at udvikle klubben til at blive mere aktiv og attraktiv
Få vurderet om de initiativer vi har taget såsom øget fokus på børn og unge via juniortræning og
skolearbejde og J70 satsning med WOW og sejlsportsliga har opbakning hos medlemmerne
Give et fundament for at søge fonde til at forny klubbens udstyr på baggrund at et grundigt
forarbejde, som klubbens medlemmer står bag.

12.20 Præsentation af facilitator Charlotte
12.21 Introduktion til dagens program og temaer ved Charlotte
12.25 Ordet til udvalg mfl. 4 udvalg får ordet og præsentere kort deres drømme og mål, derudover skolen
ved havet og en der fortæller om børnenes drømme ☺
I2.40 Alle går til den gruppe, som de har størst interesse i
12.45- 13.10 Grupperne generer ideer, først 3 min individuelt, derefter placeres alle på planchen (i temaer)
og der skabes flere i fællesskab
13.10-13.30 Bordformand bliver ved bordet og åbner sin cafe for besøgende. Der er mulighed for 2 besøg af
ca. 8 min varighed. Bordformand fortæller kort om ideerne og besøgende ’upper’ ideerne eller fører flere
til. Man må ikke skyde ideer ned! Efter 10 min går besøgende videre og bordformanden fortæller for en ny
gruppe. Det plejer at give dejlig summen og liv.
13.30-13.45 Kaffe og kage og minglen lidt rundt til de borde man ikke har fået besøgt og anledning til at
snakke løst og fast.
13.35 -14.10 Alle går tilbage til deres egen gruppe. Bordformand fortæller om de supplerende
ideer/bemærkninger, der er kommet til. Gruppe prioriterer deres ideer i temaer og vælger 5 ud som
bordformanden skal præsentere i plenum under opsamlingen.
14.20 Alle mødes i plenum ved den lange væg, hvor der er hængt overskrifter op for hvert tema. Hver
bordformænd får 3-5 min. til at præsenterer de 5 hovedideer/indsatser og spørger gruppen om der er
noget de vil supplere med. Hele gruppen står sammen med bordformand.
14.45-14.50 Facilitator og formanden takker af og opfordre alle til at sætte flere ideer på i løbet af aftenen
og få fyldt noget på ’Drømme-plakaten’

Forberedelse:
-

Charlotte forbereder materialer, får brug for hjælp til billeder (post-it, A0)
Bordopsætning
Drømmeplanche
Børnenes sejlklub – hvad er det bedste ved at sejle her?
Opsamlingsplanche

Trekantede sandwich eller andet, Kaffe, te og vand, småkager på bordene (HVEM?)
Invitationer ud efter bestyrelsesmødet den 26. august.
Reserver datoen til visionsdagen og teaser i nyhedsbrevet

Temagrupper:
Aktiviteter til en mere aktiv sejlklub – Vækst via Aktivitet
-

For medlemmer
Hvordan bliver vi mere synlige i det lokale/regionale sejlmiljø
Hvem kan vi samarbejde med

Ung sejler
-

Hvilken rolle skal sejlklubben spille for at få flere børn og unge på vandet
Hvordan styrker vi samarbejdet med skoler
Social-indsats – livsmestring

Lynæs som søsportscenter
-

Hvordan benytter vi os af at have Danmarks bedste helårsvand til sejl og kajak
Hvordan får vi mere synergi mellem surf og sejl
Hvordan benytter vi os af at området er udpeget som nationalpark
Historisk har Lynæs været jollesejlersted altid
Endnu større synergi mellem kajak og sejl

Hvordan kan man udvikle klubben mere sportsligt
-

Talenttræning
Deltagelse og arrangering af stævner
Sats på junior, WOW, sejlsportsliga
Samarbejder med andre klubber
Hvad skal der til af materiale

Sikker sejler – vi skabe kloge og duelige sejlere i alle aldre
-

Fokus på teori
Duelighedsprøver
Sejl som matematik og fysik for børn, vejr, knob, stabilitet, navigation
Y3
Speedbåds-kørekort
Skal vi have teoriprøve for juniorer?
Skal vi være kendt for en stærk faglighed inden for sejlads

Ændring af klubledelse.
FU ønsker at ændre klubbens ledelse, til en mere tidssvarende og handledygtig styring af klubben.
Beslutningen er en vedtægtsændring og skal derfor vedtages på en generalforsamling og evt. en
ekstraordinær generalforsamling.
Det er et ønske at den større del af den operationelle kompetence ligges ud i udvalgene og et
koordinationsudvalg. Bestyrelsen arbejde blive på et mere strategisk niveau.
Med det stillede forslag, tror FU at det bliver nemmere at rekruttere bestyrelsesmedlemmer i
fremtiden, og at det langsigtet arbejde kommer mere i fokus
Eksisterende tekst.
§ 13. Bestyrelsen og forretningsudvalget
Bestyrelsen repræsenterer klubben i alle forhold og fastlægger klubbens overordnede virke med
respekt for generalforsamlingens beslutninger. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af
løbende eller enkeltstående opgaver.
Forretningsudvalget varetager klubbens daglige ledelse med respekt for bestyrelsens beslutninger,
ligesom bestyrelsen kan pålægge forretningsudvalget udførelsen af andre specifikke opgaver.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen kan indkaldes så ofte formanden
finder det nødvendigt, eller mindst 3 bestyrelsesmedlemmer forlanger det.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 50 % af dens medlemmer, herunder formanden
eller næstformanden, er til stede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal – ved
stemmelighed er formandens (ved dennes fravær: næstformandens) stemme afgørende. Over
bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.
Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer og sekretær, som også udgør
forretningsudvalget.
Desuden består bestyrelsen af formændene for de faste udvalg, som p.t. er følgende:
o Sejlerskoleudvalget
o Fest – og aktivitetsudvalget
o Turudvalget
o Klubhusudvalget
o PR-udvalg
o Kapsejladsudvalget
o Juniorudvalget
o Kabysudvalget

o Kajakudvalget
o Kajakskole
Endelig er klubhusforvalteren også medlem af bestyrelsen.
Udvalgene kan indstille et antal medlemmer til generalforsamlingens valg af udvalgsmedlemmer.
Udvalgsmedlemmer vælges så vidt muligt på den ordinære generalforsamling. Det enkelte udvalg
konstituerer sig selv med formand og øvrige medlemmer.
Forslag til ny tekst.
§ 13. Bestyrelsen, koordinationsudvalget og udvalg
Bestyrelsen repræsenterer klubben i alle forhold og fastlægger klubbens overordnede virke med
respekt for generalforsamlingens beslutninger, herunder fremlæggelse af klubbens samlede
budget og regnskab på generalforsamlingen. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af
løbende eller enkeltstående opgaver.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen kan indkaldes så ofte formanden
finder det nødvendigt, minimum 4 gange årligt, eller mindst 3 bestyrelsesmedlemmer forlanger
det.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 50 % af dens medlemmer, herunder formanden
eller næstformanden, er til stede. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal – ved
stemmelighed er formandens (ved dennes fravær: næstformandens) stemme afgørende. Over
bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.
Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer, sekretær og koordinationsudvalget.
Koordinationsudvalget består af de faste udvalgsformænd og kordinere udvalgenes arbejde på
tværs. Koordinationsudvalget varetager klubbens daglige drift, med respekt for
generalforsamlingens og bestyrelsens beslutninger. Koordinationsudvalget mødes 14 dage for
bestyrelsesmøderne og orientere bestyrelsen om evt. beslutninger.
Koordinationsudvalget konstituerer sig selv, med en formand for koordinationsudvalget blandt
udvalgenes formænd. Formanden for Koordinationsudvalget er medlem af bestyrelsen.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen kan indkaldes så ofte formanden
finder det nødvendigt, eller mindst 3 bestyrelsesmedlemmer forlanger det.
De faste udvalg er:
o Sejlerskoleudvalget
o Fest – og aktivitetsudvalget
o Turudvalget
o Klubhusudvalget

o PR-udvalg
o Kapsejladsudvalget
o Juniorudvalget
o Kabysudvalget
o Kajakudvalget
o Kajakskole
Endelig er klubhusforvalteren også medlem af Koordinationsudvalget.
Udvalgene kan indstille et antal medlemmer til generalforsamlingens valg af udvalgsmedlemmer.
Udvalgene er beslutningsdygtige med respekt for generalformlingens, bestyrelsens og
Koordinationsudvalgets beslutninger.
FU indstiller, at bestyrelsen tiltræder ændringen af klubbens styring, så forslaget kan fremlægges
på klubbens generalforsamling i februar 2020 i færdig form.

Strategi for Lynæs Sejl og Kajakklub
Mission: (Det vi er sat i verden for)
Klubbens mission er at skabe et positivt fællesskab omkring søsport, der skaber sejlerglæde blandt
ligesindede aktive søsportsinteresseret.

Vision (Hvad ønsker vi af fremtiden)
Klubben ønsker at være den fortrukne søsportsklub i Nordsjælland.
Klubben vil have en velfungerende juniorafdeling.
Klubben ønsker tilbud til ungdomssejler.
Klubben tilbyder sejlads, for dem uden eget fartøj.
Klubben tilbyder teoretisk og praktisk uddannelse fra begynder til øvet, i alle aldre.
Klubben samarbejder med de lokale institutioner, med sunde tilbud.

Mål (Hvor skal vi være hvornår)
20 juniorsejler i 2021, halv optimistsejler, halvt Terasejler
Gennemsnitsalderen er reduceret med 3 år i 2023
10 ungdomssejler i 2023, der sejler kølbåd
70 Kajaksejler, med egen kajak.
10 +60 (Bluebrothers), der sejler en formiddag om ugen, i klubben materiel.
3 hold WOW (Women on Water), der benytter klubbens materiel i 2022.
I 2024 har vi et tidssvarende klubhus, med værksted.
I 2022 er der tilknyttet 10 erhvervspartner.

Værdier (Hvad il vi være kendte for)
Vi byder proaktivt alle sejlinteresseret hjertelig velkommen.
Vi er gode til at fortælle omverden hvad vi gør og hvorfor.
Vi passer på vand- og landmiljøet.
Vi hjælper alle til at blive dygtigere.
Vi følger med tiden og har tidssvarende tilbud til medlemmerne.

Overstående er ideer til en strategiplan, det er nu meningen at udvalgene brainstormer over overskrifterne.
Når alle ideer og ønsker er samlet sammen, skal de prioteres og i sidste ende skal der sættes økonomi på
målsætningerne.

Bestyrelsen i Lynæs Sejl og Kajakklub har et ønske om også at afholde flere stævner med
Sejlsportsligaenstævner i 2020 og 2021. Klubben afholdte i 2019 et stævne, som fik stor ros fra sejlerne,
både med hensyn til forholdene og logistikken under arrangementet.
Formålet for Lynæs Sejl og Kajakklub er at generere økonomi, til at vi kan få nye sejlere på vandet, sejlere
der ellers ville søge til andre klubber eller andre idrætsgrene. I 2019 har klubben startet et WOW-Lynæs
hold, med stor succes, idet pigernekvinderne allerede nu er engageret i klubbens drift. Værktøjet til denne
succes, har været leje af en J/70. Vi har flere pigerkvinder på venteliste. På sigt vil vi også engagere flere
unge og store juniorer, efter samme princip.
På baggrund af disse succeser og indhøstetde erfaringer fra stævneafholdelsen, mener vi at være godt
rustet til at afholde flere ligastævner. Økonomisk er stævnet endt i et nul-resultat, men kunne nemt havde
været et pænt positivt resultat.
Ud fra evalueringen af stævnet, vil klubben stille med følgende setup.
Organisering:

Klubbestyrelse

Styregruppe
Ligastævne
3 pers.

Sejlsportsligaen

Forplejning
3 pers.
Morgenmad
Frokost
Aftensmad

Shoregruppe
3 pers.
Opstilling af telte
Overnatningsbåde
Kajplads til både/RIB
Benzin til RIB
Kranaftale med havn

PR-gruppe
3 pers.

Sponsorgruppe
3 pers.
Ansøgning kommunale fonde
Fysisk lokal sponsorsøgning
Kontakte regional sponsorere

Banegruppe
3 pers.
Mandskab til bane
RIB til bane
Dommerskib

Styregruppen vil bestå af klubbens næstformand, Kasserer og Henrik Pedersen. Styregruppens
overordnetde rolle er planlægning af økonomi, koordinere de mange opgaver og styring af tidsplanen.

Styregruppen vil have en anden sammensætning, end i 2019.
PR-gruppen får en støttefunktion, da deres arbejde vil være på tværs af undergrupperne, og skal
understøtte deres arbejde, med at etablere sponsor- og barteraftaler.
Sponsorgruppen er en meget vigtig del af projektet og skal starte tidligst muligt, sådan at vi sikrer, at vi når
at komme med i virksomhedernes budgetter, som mange steder erlægges i oktober måned.
Sejlsportsligaen kan have en støttende funktion for styregruppen og undergrupperne, når der er et behov,
f.eks. med oplysninger om antal og særlige faciliteter. Styregruppen og Sejlsportsligaen forventes at mødes
op til 4 gange, inden stævnet. Under selve stævnet, er det Sejlsportsligaen, der styrer de frivillige, der har
med selve sejladsafviklingen at gøre, og er ansvarlig for koordinering med madholdet.
Økonomi:
Ud fra det nye 2020 budgetudkastet, som tager udgangspunkt i det realiseretde budget for 2019, mener vi
stadig, at projektet har et positivt resultat, men det er vigtigt at sponsorgruppen kan begynde arbejdet
tidligt, optimalt ville havde været 1 år før stævnet.
Sponsorere skal have en faktura, så snart de er vendt positivt tilbage, ellers kan de alt for nemt fortryde.
Ligeledes er det vigtigt, at sejlerne benytter en og kun en indbetalingsløsning til lørdagsmiddag og
overnatning, igen for at have et godt, samlet overblik.
Tidsplan:
Vi vilIdeelt vil vi gerne holde stævnet uden for de 2 store sejladser rundt om Fyn, og medio juni afholdes
SRPI. AI alle tre sejladser deltager mange Lynæs-både, som dels skal bruges til overnatning og mandskabet
skal bruges under stævnet. , oOptimalt ville være efter sommerferien.
Faciliteter:
Vi forstiller os meget af det samme, f.eks. vil vi tilbyde grill-middag om fredagen og lørdagsmiddagen vil
være noget med store stege på grillen a la carvery buffet, sådan at vi selv kan stå for madlavningen, da vi
vurderer, at det er langt det billigste mest lønsomme.
Molepølsen vil kun være om søndagen.
Klubhuset skal stadig være det centrale omdrejningspunkt for stævnet.
Hotelfaciliteterne er ringe i lokalområdet, men til gengæld har vi haft stor succes, med overnatning i
medlemmernes både. Dette holder også sejlerne på havnen og støtter den gode stemning i
Sejlsportsligaen.
Med dette, håber vi at Sejlsportsligaen vil se positivt på vores ønsker og I er naturligvis velkommen til at
kontakte os, hvis I har spørgsmål.
Med venlig h

Budgetforslag Sejlsportsliga-stævne 2020
Lynæs Sejl- og Kajakklub
Indtægter deltagere
Madtilskud fra Sejlsportsligaen
Salg af lørdagsbuffet sejlere
Salg af lørdagsbuffet til klub-offisials
Salg af drikkevare
Overnatning
Indtægter Partnerskaber
VIP sejladser
Sponsorere

Antal pr. stævne pris pr. stævne Weekend 1
Weekend 2
Uden for stævne
18
1.000,00 kr.
18.000,00 kr.
18.000,00 kr.
52
200,00 kr.
10.400,00 kr.
10.400,00 kr.
10
- kr.
- kr.
- kr.
150
30,00 kr.
4.500,00 kr.
6.000,00 kr.
7
700,00 kr.
4.900,00 kr.
4.900,00 kr.

2
10

6.000,00 kr.
5.000,00 kr.

Total
36.000,00 kr.
20.800,00 kr.
- kr.
10.500,00 kr.
9.800,00 kr.

12.000,00 kr.
50.000,00 kr.

12.000,00 kr.
50.000,00 kr.

Indtægter i alt

139.100,00 kr.

Omkostninger officials
Lørdagsbuffet Ligaens officials
Lørdagsbuffet klub-officials
Morgen-/frokostmad
Overnatning officials (både)
Snacks / molepølse
Drikkevare øl/vand/vin

12
10
27
12
27
27

-

Omkostninger sejler
Lørdagsbuffet
Morgen-/frokostmad
Overnatning officials (både)
Snacks / molepølse
Drikkevare øl/vand/vin

52
72
7
72
72

-

1
1
1
1

Omkostninger andre
Leje toiletvogn
Havneleje + kran
Benzin
Stævnepræmier
Omkostninger i alt
Resultat

160,00 kr.
160,00 kr.
150,00 kr.
- kr.
40,00 kr.
100,00 kr.

-

-

160,00 kr.
150,00 kr.
- kr.
40,00 kr.
60,00 kr.

- 8.320,00 kr.
- 10.800,00 kr.
- kr.
- 2.880,00 kr.
- 4.320,00 kr.

- 8.320,00 kr.
- 10.800,00 kr.
- kr.
- 2.880,00 kr.
- 4.320,00 kr.

- 16.640,00 kr.
- 21.600,00 kr.
- kr.
- 5.760,00 kr.
- 8.640,00 kr.

-

2.000,00 kr.
1.100,00 kr.
1.500,00 kr.
2.500,00 kr.

-

-

-

-

-

1.920,00 kr.
1.600,00 kr.
4.050,00 kr.
- kr.
1.080,00 kr.
2.700,00 kr.

2.000,00 kr.
1.100,00 kr.
1.500,00 kr.
2.500,00 kr.

-

1.920,00 kr.
1.600,00 kr.
4.050,00 kr.
- kr.
1.080,00 kr.
2.700,00 kr.

2.000,00 kr.
1.100,00 kr.
1.500,00 kr.
2.500,00 kr.

-

3.840,00 kr.
3.200,00 kr.
8.100,00 kr.
- kr.
2.160,00 kr.
5.400,00 kr.

4.000,00 kr.
2.200,00 kr.
3.000,00 kr.
5.000,00 kr.
-

89.540,00 kr.
49.560,00 kr.

Mobilepay

Nummer
58251
67337
67034
26236
25590
25031
841736

Salgssted
Fest- og aktivitetsudvalg
Hækbølgen
J70
Kabyssen
Stævner
Trøjere Standere m.v.
Kajakudvalget

Manager
Heidi Ipsen
Niels Rosenberg
David Ipsen
Berit Christiansen
David Ipsen
Berit Christiansen
Susanne Grøn

e-mail
heidi@schouw-ipsen.dk
n.rosenberg@post.tele.dk
david@schouw-ipsen.dk
bwc@mail.dk
david@schouw-ipsen.dk
bwc@mail.dk
susanne@sleipner10.dk

En tilknytning som Manager giver ret til:
Se salg og overførsler på tilknyttede betalingssteder. Oprette og administrere Assistenter til betalingsstederne.

En tilknytning som Assistent giver ret til:
Se salgsaktiviteter på de betalingssteder denne bliver tilknyttet.

Begge vil kunne tilknyttes mulighed for at tilbagebetale en betaling.
Hans-Kurt vil få tilknytning af Super Manager, og han vil derfor få samme oprettelsesmuligheder som jeg har.

Klubhusudvalg
Dommertårn har fået nye bænke udenfor. Batteri og lader til hornet efterset. Nyt batteri.
Græsset omk. klubhuset er blevet slået både med græstrimmer langs husene og ellers overalt
med græsslåmaskinen. Døde grene i hækken fjernet.
Klubhus: Lås på kabysskab skiftet. Vasket gulv med ny vandstøvsuger. Rengjort
varmepumpen indvendigt
Rengøring overtaget af os, da Ida og Matilde havde ferie.
El i køkkenet er renoveret af Tværgård
Varmtvandshanen i baderum 1 er repareret.
Ynglingen Poseidon blev rigget, og fik ny membran i den ene lænsepumpe. Sat pagaj fast, så
den ikke ligger i vand.
Følgebåde. Anker og kompas monteret i ”Futten” Sædet renoveret. Wire, kæde og lås bragt i
orden.
Jollevognene repareret og pumpet. Slanger på jollebroen blev skruet fast.
Snipen lånt ud til Sletten i Pinsen og de bragte den i fin sejlklar stand.
405 jollen. Dækket taget op så fastgørelsen af bovspryd blev lavet.
Spica fik lavet det sidste i denne omgang, nemlig skruet kantlister på hyldene fast, høvlet
dørken til så den passer noget bedre og skruet og limet den ene teaktrekant ved nedgangen
fast. Efter påsejling af broen blev stævnbeslaget taget af, svejst og monteret igen.
Flydebroen. Repareret så meget at resten venter til efter sejlsæsonen.

Lynæs Sejl- og Kajakklub

Forslag om nyt klubtøj.
Baggrund:
Klubben har fået nyt navn.
Bortset fra en enkelt sejlerskolejakke findes der (så vidt vides) ikke en beholdning af klubtøj med navn
og logo.

Rationale:
Tøj med klubbens navn og logo (klubstander) er en god måde at promovere klubben, og for
medlemmerne, at vise deres tilhørsforhold til sejlsporten og til klubben.
En forudsætning er dog, at tøjet har en kvalitet og funktionalitet så det kan benyttes til sejlads og fritid.
Eksisterende beklædningsgenstande med det tidligere navn kan naturligvis stadig anvendes efter ejerens
ønsker.

Forslag:
Klubbens PR-udvalg pålægges at udarbejde et designforslag til tryk/broderi på nyt klubtøj . Designet skal
være passende synligt, uden at det bliver til “reklamesøjle”.
Der skal findes en eller flere leverandører, som kan levere et varieret udvalg ud over de klassiske
reklame T-shirts, f.eks., men ikke begrænset til fleecetrøjer, poloshirts, vindjakker m.m. For at få et
passende udvalg, kan det overvejes at foretage indkøb fra en eller flere leverandører, og få
trykt/broderet hos et andet firma. Der lægges vægt på, at tøjet har en kvalitet og funktionalitet, der gør
det anvendeligt på lige fod med øvrigt sejler- og fritidstøj.
Tryk på tøjet er forholdsvis billigt, men holder måske ikke til mange ganges vask. Broderi er mere
holdbart, men væsentligt dyrere. Begge metoder kan undersøges.
For at undgå store udgifter til lager foreslås det, at der indkøbes en “prøvekollektion”, som medlemmerne
kan bese på hjemmesiden og i klubhuset, og afgive bestilling, hvorefter varerne indkøbes. For at sikre
fremtidig forsynet kan man f.eks. indsamle bestillinger over eksempelvis tre måneder, og foretage samlet
indkøb kvartalsvis.
Endelig kan “mærker” til påsyning/limning på eksisterende beklædningsgenstande overvejes.

