Bestyrelsesmøde 26. november 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); David Ipsen
(DI); Lis Lindegaard (LL); Jørgen Bøe (JB); Bent Bennedsen (BB)
Afbud: Susanne Grøn (SG)
1.

Orientering fra FU
HK byder velkommen og orienterer
-

-

Først nævner HK rundsendt bemærkninger fra Hanne Simonsen vedr. bestyrelsens skrivelse
om J/70 til ekstraordinær generalforsamling, der foreligger faktuelle fejl ifølge LL. LL tager
kontakt til Hanne.
Bendt Rungstrøm har fremsendt bemærkninger til HK, som rundsender bemærkningerne til
bestyrelsen.
LR mener det er en ”mudret” facon, det må være på den ekstraordinære generalforsamling
dette præsenteres og drøftes. Bestyrelsen enig.
Ligastævne 2019 og 2020
Lynæs holder åbningsstævne igen i 2020, der er tildelt WOW plads til Lynæs. Den 30-31 maj
sejler 1. division og den 6-7 juni sejler 2. division. Aalborg og Middelfart er også arrangører,
det sidste stævne er ikke fastlagt endnu. BB nævner det vigtige i de immaterielle værdier i
forbindelse med afholdelse af stævner.

LL orienterer
-

Budget 2020
LL ønsker at udskyde budgetfremlæggelse til efter EGF.

2.

Arbejdsplan opdateres
FU udarbejder forslag til kontingentstruktur, senest 17. december.

3.

Sager til behandling
A) Budget 2020
Forslag om oprettelse af ny materielpulje via medlemsbetaling, se pkt. D
B) Lyn-X 2020
BB: senest 1. februar skal der meldes til havnerådet, hvilke aktiviteter der bliver afholdt.
Juniorudvalget har drøftet matchrace og optimistkapsejlads som opvisning. Havnerådet
opfordrer til at komme med ideer til aktiviteter til sejlads. BB opfordrer PR-udvalget til at
deltage i havnerådsmøderne. Er det noget for Sejlerskolen med en aktivitet?
C) Opvarmning i juniorrum

BB konstaterer mange sammenfaldende aktiviteter, kommer ofte til et koldt rum. Kan der
anvendes midler fra ”forskønnelsespuljen” til køb af varmepumpe?
Bestyrelsen vedtager enstemmigt at der indkøbes varmepumpe. Klubhusudvalget foreslår en
placering.
D) Forslag til oprettelse af generel materielpulje via medlemsbetaling, forslag 10% af
kontingentgrundlaget.
Forslag om forhøjelse af kontingent på 10% til nyt generel materiel. JB foreslår også at se på
kontingentstrukturen. TH foreslår at brugerne betaler for brug af materiel.
BC statistik af hækbølgen, ¾ sejler selv. Enig i ændring af kontingentstruktur. FH klubben
betales til Dansk Sejlunion og DGI pr. pensionist. Opret en gruppe så der ikke skal betales til DS
og DGI. Punktet tages op på næste bestyrelsesmøde.
E) Facebook gruppe vs. Facebook side (PR-udvalget) er facebook siden lukket ned?
Åben eller lukket gruppe. Der hersker tvivl om hvad de enkelte facebook dele kan benyttes til.
PR-udvalget tager det med på møde i januar. Kajakkerne har netop oprettet en lukket gruppe
som hedder Smutture.

4.

Væsentlige og korte nyheder fra udvalgene
A) Kabys: ses hver 2. onsdag, bøn om en helt ny kaffemaskine, HK og BC finder en løsning.
B) PR: holdt møder vedr. opdateringer ang. webside. Der arbejdes videre med slogan og tøj,
der anvendes aktivt tøj. Møde 7. januar 2020.
Knold har modtaget forslag til ændringer af webside fra BB, som der arbejdes med. Nyt layout
på webside kommer i førstkommende weekend. I forbindelse med nyhedsmail, sender Henrik
P mail ud til udvalgsformænd.
C) Kajak: vintersæson opstartet ved arrangement 31. oktober ca. 10-12 mødt op, desværre
ikke så mange helt nye. 16/17 november vintertur med 14 personer fra Frederikssund til
Roskilde og retur. Hver lørdag kl. 10.00 vinterroning og pensionister onsdag formiddag gennem
vinteren. Jubilæum på fredag med arrangement med pt. 25 tilmeldte.
D) Kapsejlads: intet nyt
E) F&A: overdraget novemberfredag til kajakjubilæum. Hjæler til vintersolhverv d. 21/12.
Planlagt januar og marts næste år.
F) Junior: afrigning foretaget og smårep af joller hver onsdag og teori hver mandag. Fint
fremmøde af juniorer.
G) Sejlerskole: 9 stk. til Y3 og 5 stk. til duelighed. Pt. 16 elever på venteliste til sommer og 8 stk.
2. års. Nye tiltag fra DS: Diplomsejlerskole (f. eks. et krav at elever har sejlet 3 forskellige
bådtyper). Netværksmøde med instruktører til Y1 og Y3 i KAS og der kommer møde i Lynæs.
Opdatering af uddannelsen.
H) Kajakskole: intet nyt
I) Klubhus: Følgende er lavet siden sidst: Utæt tagrende. Lige vest for døren ud til terrassen var
tagrenden utæt, og vandet opfugtede bjælken derunder. Det er lykkedes at gøre tagrenden

tæt igen, selv om det var vanskeligt da taget over grillenvar i vejen.
Kajakhus tag utæt: Vi har forsøgt at tætne taget på kajakhuset ved
en sammenbygning, tiden vil vise, om det er lykkedes.
Stakit omkring terrassen: De lodrette stolper står tæt ved jorden og
er udsat for opfugtning, en del var rådne. Vi har kortet en del af de
lodrette stolper ved jorden, og på den måde skåret det angrebne væk.
Dækbrættet, som de er skruet fast i er heller ikke i god stand.
"Ejler" kom på land og blev rengjort i bunden, derefter stillet ind i
juniorrummet. "Ejlers" motor kan ikke køre, fordi der mangler tændrør
til den. De er åbenbart ikke sådan at skaffe for de har været i
restordre siden august.
Vi har fået sat vores nye navn på gavlen af huset.
Standeren samme sted er fornyet og sat op.
Vi har ryddet op i skuret, så der er blevet plads til begge vores
følgebåde. Monteret kroge i toppen af nogle bøjer og hængt dem op
på væggen.
Da Juniorudvalget har planer om at bruge vores E joller, har vi set på
deres jollevogne, så de kan blive klar til næste år. De skal alle
have nye hjul.
J) Havnerådet: se pkt. B, vintersolhvervsarrangement d. 21/12 kl. 19.00 åbent arrangement.
Tidspunkt bør ændres – BB spørger havnerådet og vender tilbage.
5.

Eventuelt
(Der kan ikke besluttes noget under eventuelt.)
LL: Visionsdagen – HK der er møde på torsdag og der skrives et oplæg til næste
bestyrelsesmøde.
HK: Status klubkonferencen. DI det handler meget om hvervning af nye medlemmer.
BC: deltager ikke til EGF
Knold: deltager ikke til EGF
LL: der har været afholdt møder i bogholderigruppen for ny kasserer. Jakob er frisk på
opgaven.
Mødet slut kl. 21.08 – HK takker af.

Bilag:
Bilag 1: Arbejdsplan

