FU møde 5. maj 2020 kl 19.00 – 21.00 via Skype
Deltagere: Rune Tang Holbek (RH); John Bagh (JOB); David Ipsen (DI); Jørgen Bøe (JB); Gert Møller
(GM)
Afbud: Ingen
Referent : GM
1.

Meddelelser
• Intet

2.

Opfølgningspunkter fra sidste FU møde
•
•

•
•

•
3.

Vedtægterne er rettet, og lægges på hjemmesiden (DI)
Til næste GF bør vedtægterne rettes, så de tager højde for en COVID-19 situation (kun
i ekstraordinære situationer, normalt fastholdes kravet om fysisk fremmøde). GM
opdaterer ”vedtægts-to-do dokumentet”
JOB’s oplæg til forretningsorden sendes til hele bestyrelsen
Udkast til visions-dokument modtaget fra Charlotte og Bettina; Der savnes en
detaljering af visionen samt en plan for, hvordan vi når derhen. RH og GM tager med
dem i næste uge, og kigger i baggrundsmaterialet fra workshop-dagene. (RH
arrangerer). Karen Christensen involveres i at lave pjece, når vi har input klar.
Der er rettidigt søgt om aktivitets- og lokaletilskud (DI)

Status økonomi
DI har gang i prokura-overtagelse; Materiale er sendt til banken.
Udmeldte medlemmer rykker for tilbagebetaling. DI laver liste til JOB, som betaler ud fra de
midler han stadig har.
Vi har modtaget 20.000 fra Halsnæs Kommune til juniorernes indkøb af udstyr. Der søges om
Corona hjælpepakke-kompensation (JOB + DI)

4.

Corona situationen
• DS har igen ændret signaler om kapsejlads, og derfor er sejladsen 6/5 aflyst. Vi
afventer udmeldingen fra myndighederne den 10/5.
• GM har talt med Peter Müller, om det vil være ok at tillade brug af toiletter og køkken,
samt evt selve ”stuen”, hvis vi reducerer antal borde. Punktet tages op på
bestyrelsesmødet 12/5.
• Junior og kajakroerne er sammenlagt flere end 10 personer i klubhuset ad gangen.
Derfor skal deres arrangementer tidsmæssigt forskydes. BB og JB koordinerer.

5.

Kommunikation
Pt bruges primært nyhedsmail, men dermed ”rammer” vi ikke alle medlemmer. Så Facebook
og websiten skal måske bruges mere. Tages op på bestyrelsesmødet.

6.

Facebook gruppe for LSK : åben / lukket ?
Knold har foreslået at LSK’s FB site er åben for alle for at undgå at skulle være ”politi”. Det er
dog FU’s holdning, at det er medlemmernes site. RH finder anden administrator, hvis Knold
ikke vil mere.

7.

Serviceniveau
Det diskuteres på bestyrelsesmødet, hvordan vi – ensartet – håndterer henvendelser til LSK

8.

Næste møde
Næste FU møde er et Skype kald tirsdag den 19. maj 2020 kl 19.00, og de fortsætter hver 14.
dag indtil 1. juli.
Egentlige bestyrelsesmøder finder sted 12/5, 16/6, 18/8, 20/10 og 24/11. DI skal have input til
budget 2021 fra udvalgene senest 13/10, så første udkast kan være klar til 20/10. Endeligt
budget og forberedelse til GF sker den 24/11. Hvorvidt bestyrelsesmøderne fremover er via
Skype eller fysisk i klubhuset, besluttes på mødet den 12/5 efter udmeldingen den 10/5.

9.

Eventuelt
Peter Müller foreslår at vi går væk fra almindelige håndklæder på toiletterne, og i stedet går
over til papir-håndklæder for dermed at minimere smitte-risiko. Pris cirka 2500 + moms, men
prisen for ekstra papir-håndklæder er ikke afklaret. FU er positiv, og foreslår at man tjekker
rulle-systemer fremfor enkelt-håndklæder. Lomax har et stort udvalg.

Bilag:
Udkast til forretningsorden; Fremsendes separat
af JOB.
Punkter til bestyrelsesmøde 19/5 :

1. Corona : Ændret brug af klubhuset ? Nye
regler per 10/5 ?
2. Kommunikation : øget brug af FB og
websiten
3. Serviceniveau; Ensartet håndtering af
henvendelser
4. Forretningsorden for bestyrelse og FU
5. Visionsarbejdet (kort orientering, RH og
GM kommer med oplæg 16/6)
6. Informationsrunde fra udvalgene; 3
minutter per udvalg og gerne med
skriftligt oplæg, der kan bruges tilo
kommunikation

