Bestyrelsesmøde 22. oktober 2019 kl. 19:00 i Lynæs Sejl- og kajakklub
Deltagere: Knold; Frederik Wedel-Heinen (FH); Tom Winther Hansen (TH); Rune Tang Holbek (RH);
Heidi Ipsen (HI); Hans-Kurt Andersen (HK); Leif Rygaard (LR); Berit Christiansen (BC); Susanne Grøn
(SG); David Ipsen (DI)
Afbud: Lis (LL); Jørgen (JB); Bent (BB)
1.

Orientering fra FU
HK byder velkommen og orienterer
Juniorudvalgsmøde i går, materiel nedslidt bør udskiftes. Hvad er der af udstyr?
DI – mener det er juniorudvalgets ansvar.
Optimister, Tera, Europa-joller, yngling, RIB.
TH – der var engang et bådudvalg, der bør trækkes på klubhusudvalget, hvor arbejdskraften
ligger. Der er mange der vil. TH – siger at ansvaret er juniorudvalgets.
LL orienterer
Ønsker at få accept til bankskifte. Der er besparelser at hente. Enighed i bestyrelsen til at
arbejde for et bankskifte.
LL der står ca. tkr. 260 på kontoen.

2.

Arbejdsplan
Pkt. 21 frist til jul

3.

Sager til behandling
A) J/70
DI – aktiviteter i moderne materiel. SG – skal indstilles til GF
FH: har sendt et brev rundt, se bilag – Det kræver der er en tovholder for at det skal lykkes, en
der kan. Den skal også bruges i sejlerskole regi.
LL: se bilag vedr. økonomi.
LR: hvad vil der ske, hvis vi ikke køber – HI der vil mangle en båd på sejlerskolen
SG: mail fra LL - økonomi sat op. Det formelle skal være i orden.
BC: er fortaler for moderne materiel, men har set en X-79 til kr. 25.000, så er delt i sin
holdning.
HI: WOW er kommet til, sejlerskolen mangler en båd til 2. års elever.
LR: der er enighed i bestyrelsen om, at båden er et aktiv for klubben.
DI: der er ikke tidshorisont på, hvornår det er bæredygtigt
Knold: efterlyser 2 budgetter – et for køb og et for leje
DI: der er bagkant for lejekontrakt 1. december 2019.

BC: medlemsaktier har været brugt tidligere til bygning af klubhus
Der skal udarbejdes nogle mere detaljerede konsekvensberegninger (likviditetsbudget) ved
køb og leje, til torsdag 31/10.
B) Navn på facaden
LR: Forslag og ide er at gøre det så enkelt som muligt. Der er forslag til ”tagline”, som fortæller
hvad klubben kan tilbyde. Som ”tagline” og på oplysningsstandere.
HK: kommer bogstaverne op på en baggrund med kontrast? De gamle bogstaver faldt ind i
baggrunden.
BC: fint med placering, dog uden ”oplevelser til søs”. Klubstander ved hoveddør.
HI: enig med oplægget
SG: er positiv om ”oplevelser til søs”.
Knold: best. skal beslutte om foreslået placering er ok?
Bestyrelsen støtter placeringen af klubhusnavn.
C) Disponeres klubhuset optimalt?
HK: ønsker at best. tænker over det. Brugen af klubhuset har ændret sig over sidste 1-2 år.
Ønsker klubhuset størrerer, ønsker vinkel bygget på ved indgang og værksted. Behov for mere
opbevaring.
DI: der er behov for sted til rep. af joller og opbevaring af sejl. Værksted.
SG: det er ikke rart at komme til en lukket dør fordi lokalet er optaget af møde (måske 4
personer), mener det bør være et klublokale der altid er tilgængeligt.
FH: havnen har visioner, fællesværksted på havnen, måske tiden arbejder for at vi har flere m2
TH: havnen benytter vores klubhus, kan børnene ikke benytte havnens toiletter og bad ved
siden af.
SG: foreslår en kortsigtet og langsigtet plan fra forskønnelsesudvalget.

4.

Væsentlige og korte nyheder fra udvalgene
A) Kabys: møde 1/10 – mødes hver 14. dag og tjekke kabys og toilet, indkøb sørger.
B) PR: 31 besvarelser på undersøgelse af infoveje, enten smartphone eller pc benyttes.
Hovedkilder til information – nyhedsmail og hjemmeside. En kommentar: Hører ikke så meget
fra udvalgene, Henrik P oplyser udvalgene om frist til indlæg i nyhedsmail.
C) Kajak: går en travl tid i møde med en aften om hypotermi, juletur i 16/17 november til
Roskilde fjord, jubilæum fredag 29/10.
D) Kapsejlads: OK-jollestævne 2/3 maj 2020.
E) F&A: standernedhalingsfest 40 tilmeldte, musik er bestilt
F) Junior: afrigning 2/11.Ejler skal laves, pontoner fæstes – skal til Mårum.
G) Sejlerskole: spica afrigget, tages op i morgen onsdag. 6 tilmeldte til Y3. Duelighedsbevis –
teori, går ikke så godt. Venteliste på 10-11 til næste år + 2. års elever.
H) Kajakskole: intet nyt

I) Klubhus: Klippet hæk mod vejen, Slået græs, Rengjort en E jolle, Ny støvsuger mærket,
Ordnet vaske med eddikesyre, Sat saltkar op i køkken, Pumpet jollevognshjul, Stakitpinde
omkring terrassen monteret, Renset tagrende, Lys under skabe i køkken ordnet.
Om Børge Mogensen stole:
De ringeste kan pudses op og gives olie, og derefter flettes, som vist på billedet. Flet 90 kr. for
olie og sandpapir 30 kr. Originalt flet koster 700 kr. og det kan vi ikke lave. Vi laver en prøve,
som bestyrelsen for forevist.
Roskilde sejlklub beder om at kunne være i klubhuset lørdag den 15. august 2020. Godkendt,
på den betingelse, at de er her på lige fod med alle andre brugere.
Nauticat klubben spørger om de kan være hos os lørdag 7. marts 3-4 timer?
Godkendt, hvis klubben ikke er reserveret til nogle af vores medlemmer.
J) Havnerådet: møde den anden dag, Lyn-X vil man forsøge at få mere aktivitet på havnen.
5.

Eventuelt
(Der kan ikke besluttes noget under eventuelt.)
Knold – undersøgelse hos tidligere sejlerskoleelever, hvorfor de ikke er medlemmer af
sejlklubben, 5 bor for lang væk og 5 har ingen båd
BC: i køleskabet står skåle med gammel mad eller rester uden navn.
HK: hvor er det ærgerligt at GF ligger i vinterferien.
Mødet slut kl. 21.17 – HK takker af.

Bilag:
Bilag 1: Arbejdsplan
Bilag 2: Bilag fra LR ang. placering af klubnavn

