Bestyrelsesmøde 24. september 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
Klubben sender til Klubkonference (DI, HI, David Corneliussen, BB)
Afslag fra Nordea fonden
Møde vedr. sejlsportsligaen – DI og Henrik P tager til Vejle
Moderniseringsgruppen – ingen møde siden GF. Henning Arvai har ikke foretaget sig noget
siden januar. Der er øremærkede midler til gruppen/projektet via kontingentstigning. Der er
udarbejdet og fremlagt materiale på GF. BC foreslår at sætte gruppen stand by, da der endnu
ikke er økonomi/finansiering til at gennemføre renoveringen. HK besvarer med at klubhuset
anvendes anderledes. BB nævner at toilet og badeforhold var planlagt som det første, kan det
prioriteres?
Hesselø Rundt afviklet tilfredsstillende med et lille overskud. Der afvikles også i år 2020.
JB: Kajakklubben fylder 25 år. Jubilæum og kajakaften holdes den 29/11-2019 i klubhuset. Der
bliver lidt spisning udenfor samt bål, telte og kajakker. Udstilling og jubilæumsbog, som kan
købes på dagen. Musik og hygge – alle medlemmer er velkomne også ikke kajakfolk.
Kapsejladslederseminar – nogen som kan sendes?
Mulighed for kontingenttilskud til medlemmer mellem 0-17 år, se bilag fra Halsnæs Kommune.
Brev fra Hanne Simonsen til bestyrelsen vedr. J/70 – HK oplyser der var planlagt rengøring
forinden, at der blev taget aktion på egen hånd. Båden er med jævne mellemrum taget op og
gjort ren. HK kontakter Hanne. Svar og brev ønskes offentlig gjort med nyhedsbrev.
Generelt er bestyrelsen enig i at der ikke ønskes denne form for kommunikation fremadrettet.
HK oplyser, at det altid er muligt, at rette henvendelse direkte til bestyrelsesmedlemmerne.
JB: formen er kedelig, der er fraktioner. Stiller endnu større krav til medlemsinformation. Evt.
åbne medlemsmøder og giv udtryk for godt og dårligt.
TH: det var positivt at nogen ville tage båden op
LR: Er det noget for PR-udvalget evt. medtage i nyhedsbrevet. Stoppe formen med åbne breve,
tage indvindinger alvorligt.

FH: ser hjemmefra hvad der sejler hver dag, Spica og J/70 er absolut blandt de mest brugte.
DI: er meget utilfreds, kulturen er ikke sund, mener det er at pege fingre at skrive åbne breve.
LL orienterer
LL der står ca. tkr. 230 på kontoen. Forsikring betalt ca. tkr. 50, som LL forsøger at fordele på
udvalg og klub. Brev fra Jyske Bank at de ikke ønsker kunder der ikke har revisorer, sejlklubben
er ikke omfattet. Krav til årsregnskabet ifm. Sponsorsøgninger.
Bogholderigruppen består af kasserer, Christian Westfall, Charlotte Duus Hildebrand
Kommunen har genberegnet lokaletilskud, ca. kr. 3.200 yderligere til sejlklubben.
2.

Arbejdsplan
Pkt. 62,76 og 77 slettes. Pkt. 78 oprettes – Sponsor- og partnermidler

3.

Sager til behandling
A) Strategimøde medlemmer 26/10
Oplæg fra sponsorgruppen er godkendt, der udarbejdes en invitation i spiselig form. Møde på
fredag i sponsorgruppen kl. 15.30
B) enighed i bestyrelsen (Lukket punkt)
C) J/70 – skal lejemålet ophøre, skal den lejes et år mere, skal den nuværende J/70 købes og
skal der købes 1 J/70 mere? Finansiering?
Generelt er der foreløbigt et for dårligt beslutningsgrundlag for bestyrelsen. Der efterlyses
overblik over driftsøkonomi og finansiering.
JB: positiv
TH: vil have facts i form af økonomi
SG: økonomi afgørende, det kræver vi er fremme i skoene.
HI: sejlerskolen kan have behov, har det som en del af sejlerskolens vision.
LR: økonomi
BC: økonomi
Knold: ønsker at beholde J/70 et år mere, hvis det er muligt – økonomi.
FH: individuel betaling,
RH: meget ked af det, hvis der ikke fortsat er en J/70 til brug for de unge sejlere, Ligahold og
klubbens medlemmer i øvrigt. Det er en investering for klubben på lige fod med optimister,
ynglinge, europa joller.
DI: der er kommet mange nye medlemmer i forbindelse med J/70’eren er landet i klubben. DI
har spurgt sejlsportsligaen om det er muligt at leje 1 år mere.
BB: enig og positiv om at gøre alt for at beholde J/70
DI undersøger med sejlsportsligaen, hvad lejen er for et år mere. Hvad koster den at købe? Der
indkaldes til ekstraordinært bestyrelsesmøde.

4.

Væsentlige og korte nyheder fra udvalgene
A) Kabys: intet nyt
B) PR: møde 15/10 - klubtøj, informationsveje
C) Kajak: bruger facebook til ro-aftaler, starter vinterroning om lørdagen, foredrag om rigtig
påklædning, efterårstur til Roskilde fra Skuldelev.
D) Kapsejlads: har holdt møde, ønsker mere kapsejlads ind i sejlklubben. Juniorer opdeles evt. i
kapsejlads og hygge. Klubmesterskab. Hesselø rundt er godt i Lynæs SKK. Lørdagssejlads
indført første gang lørdag 28/9.
E) F&A: planlagt vinterens aktiviteter, afriggerfest 26/10, romsmagning til Januar, Sejl og rig i
marts (Sofus). Overlevering til Heidi – der er lavet årshjul, det er lagt i kalenderen.
F) Junior: spredning i alder og kompetencer, 5 vurderes klar til stævner, weekendsejlads
(lørdag eller søndag) indføres resten af sæsonen.
G) Sejlerskole: visionsplan klar til medlemsmøde 26/10, 3 elever til eksamen, 2 til sygeeksamen
på onsdag (praktisk). Y3 kursus og duelighedskursus skal markedsføres.
H) Kajakskole: 6 personer ikke roet nok til frigivelse, 4 heraf er nu frigivet
I) Klubhus: Optimist nr 2 og nr 6, blev glasset sammen, og malet med topcoat i
forenden, hvor de var gået i stykker. Erik Melbys kajak blev repareret på samme
måde.
Opkørsel fra kajakterrasse er hævet op til nyt vejniveau, da der er kommet mere
asfalt på vejen.
Vandhane i toilet nr. 2 repareret. Vasket gulv i hele huset. Stakit er under
udbedring med nye pinde. Græs slået.
J/70 løftet op og rengjort i bunden. Den var meget begroet og fuld af rur.
Havn: Ved kranen har vi monteret et skab til løftestropperne.
Da der en gang imellem ligger både fortøjet ved vores flydebro, har vi sat skilte på
den med TILLÆGNING TILLADT.
Der er installeret et vandapparat i vores køkken.
Ingen udvalg, der har berøring med dette, hverken Klubhusforvalter, Kabysudvalg
og Klubhusudvalg er blevet spurgt om deres holdning til det projekt. Hvis det
danner præcedens, så kan ethvert medlem lave hvad vedkommende finder for godt
i huset. Sådan mener jeg ikke, at det skal være. Det må være således at hvis man
får en god ide, så taler man først med dem man mener, det har berøring med, så
laver man et begrundet forslag, sender det til bestyrelsen, og så bliver det taget op
på et bestyrelsesmøde og afgjort der. Vandapparatet fjerner pladsen til
termokanderne i det skab hvor apparatet nu er installeret. Der kan jo være at
nogen der synes, at den pris er for høj. Er der nogen driftsomkostninger ved det.
Strøm bruger det i hvert fald. Skal der også betales for Co2 ?
Hvordan holdes det rent og hvad koster det?
Om vores nye navn.
Jeg har bedt PR. udvalget om at lave et begrundet forslag til hvordan vores nye
gavl skal se ud med det nye navn og hvad der måske ellers skal op på den. De er
lidt i gang med det, og når de er færdige med forslaget, så bør de sende forslaget

til alle i bestyrelsen i god tid inden et bestyrelsesmøde så vi har tid til at se på det
inden mødet. Enhver kan så hjemme lave ændringsforslag eller påpege uheldige
konsekvenser ved forslaget.

J) Havnerådet: der er nedsat Lyn-X udvalg, havnens dag 13/6, der var ca. 3000 besøgende til
Lyn-X 2019, havnen synes der er meget aktivitet hos surf-centeret. Savner aktivitet på havnen.
Vintersolhverv 21/12 – bliver der aktivitet?
5.

Eventuelt
(Der kan ikke besluttes noget under eventuelt.)
Intet fremlagt

Mødet slut kl. 21.38 – HK takker af.
Bilag:
Bilag 1: Arbejdsplan
Bilag 2: Statistik vedr. websiden

