LSK bestyrelsesmøde 12. 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), Bent Bennedsen (BB), Heidi Schou-Ipsen (HI), Heidi Olsen (HO), Birgitte Andreasen (BA), Leif
Rygaard (LR), Tom Winther Hansen (TH), Peter Müller (PM), Susanne Grøn (SG)
Afbud/fraværende : David Ipsen (DI), Peter Christiansen (PC)
Referent : GM
1.

Godkendelse af dagsorden for mødet
• Den udsendte dagsorden blev godkendt

2.

Meddelelser fra formanden (m.fl.)
• RH : Det budgetterede tab ved arrangementer aflyst pga Corona er opgjort til 4550.000 kr. DI og JOB forsøger at få noget af det godtgjort via støttepakkerne
• RH : Der er indbetalt 196.000 kr som donation til køb af J/70, og da beløbet dermed er
over det på GF besluttede minimum på 180.000 kr, vil båden blive indkøbt (afventer
blot at DI får prokura på plads i banken)
• RH : Der er arbejdet med en partnerskabsaftale med Home, som indebærer at LSK får
et upfront-tilskud på 10.000 kr, samt 2.000 kr for hver solgt ejendom. Medlemmerne
får 15% rabat på salæret. LSK skal reklamere for Home på J/70 og på hjemmesiden, og
foldere lægges i klubhuset. Aftalen blev vedtaget med fuld enighed.
• SG/JB : Kajakkurser er indtil videre aflyst pga Corona

3.

Orientering om økonomisk status
•
•
•

4.

Likviditeten er pt på 560.000 kr, før betaling af J/70
Der er gang i at få prokura på plads, men det tager tid i banken. Men vi kan holde de
vigtigste betaling kørende med de midler, JOB fik overført
Der er 11 udmeldelser, men også indmeldelser, så netto reduktion er på 3-4
medlemmer. Dermed har ændring af kontingentet ikke haft stor negativ effekt.

Meddelelser fra øvrige bestyrelsesmedlemmer
Punktet udgik, da det er dækket af 5.6 (info runde)

5.
Behandling af diverse sager
5.1 Corona
Brug af klubhuset blev diskuteret. Inden vi åbner det, skal følgende gøres :
- Berøringsfri vandhaner opsættes på toiletter. HI sender tilbud til PM
- Dispensere til papirhåndklæder opsættes på toiletter. Aktion PM
- Flasker til afspritning opsættes ved begge indgange

-

-

Der opsættes instruks om at der kun må være én familie ad gangen i køkkenet, at der skal
holdes afstand på minimum 1 meter, at der max må være 10 personer i huset, og at
afspritning skal foretages når man går ind i huset
Rengøring genoptages med de sædvanlige unge mennesker, med fokus på afspritning af
berøringsflader som håndtag, vandhaner, toiletter osv.

5.2 Kommunikation
Nyhedsmailen er vort primære informationsmedie, og for at sikre at det bliver brugt, lægges der links på
Facebook og vor website (LR). Eftersom websitet er offentligt tilgængeligt, betyder det at nyhedsmailen
kan læses af alle der har lyst. Og det er som ønsket !
5.3 Serviceniveau
For at sikre godt og ensartet niveau for håndtering af henvendelser gælder følgende :
-

-

Mails besvares indenfor 2 dage
Send straks en kvittering til afsender, også selvom man ikke kan svare på stedet
Hvis sagen videregives til en anden, så skriv det i kvitteringen, med cc til den der overtager
sagen. Så kan afsender se, hvem der nu har bolden.
Alle udmeldelser kanaliseres til DI. Vi ønsker ikke at promovere udmeldelser via klubmodulet,
dels fordi det er for kringlet, og dels fordi vi gerne vil have en snak med medlemmet, for
måske at kunne rette op på det, vedkommende er utilfreds med
For at gøre det let at rette henvendelse til ”rette vedkommende”, laves en udvalgskontaktliste både under ”Bestyrelse” og ”Kontakt” på websitet (LR)
Mangler/fejl på websitet : Skriv til LR !

5.4 Forretningsorden for bestyrelse og FU
JOB har udsendt oplæg til forretningsorden, men tilsyneladende har alle ikke modtaget den, så punktet
sættes på dagsordenen den 16/6. Kommentarer sendes gerne forinden til JOB, så ændringsforslag kan
indarbejdes. En kommentar til punkt 12, afsnit 4, blev diskuteret : Er det rimeligt, at det er en ”pligt” at
deltage på alle møder ? Det bør være muligt at melde forfald.
5.5 Visionsarbejdet
Bettina og Charlotte har lavet et første udkast ud fra de to workshops, men det skal bearbejdes yderligere.
RH og GM har møde med dem 18/5, og kommer med et oplæg på bestyrelsesmødet 16/6.
5.6 Info runde (de modtagne indlæg er kopieret ind nedenfor !)
- Juniorudvalg / BB : 20.000 kr er modtaget fra Halsnæs Kommune, og der søges om 40.000 fra
Friluftsrådet. Udvalget vurderer internt, om der skal satses på konkurrencejoller, eller
”hverdagsjoller” af plast.
- Kajakskole/ SG : Instruktion er startet igen, med 2 helt nye roere og 5 ”gengangere”
- Sejlerskole / HI : Alle kurser er pt aflyst pga Corona, og to instruktører må melde fra da de er i
den særlige risiko-gruppe

-

-

6.

Turudvalg/ BA : Det er planen at gennemføre sommerturen i uge 27, men med start fra
Klubben i Lynæs, således at fælles biltur blev undgået. Vedr. Mad kan hver enkelt deltager
sørge for sig selv. Det er vi ikke helt uvante med.
Ture for kajakkerne er aflyst i foråret og sommeren, men forventes genoptaget til efteråret i
Roskilde – eller Isefjorden. Fælles tur med sejlere og kajakker overvejes.
PR udvalg/ LR : Udvalget har arbejdet med design og logo, men indstillet arbejdet for tiden
pga Corona
Fest- og aktivitetsudvalget/ HO : Alt aflyst, også grill-aftener, som ikke genoptages før til
august
Klubhusudvalget/ TH : Udvalget kører på med bådvedligehold, græsslåning, reparation af
flydebro osv. Da Berit er stoppet som kabys-udvalgsformand, er det foreslået at lade
klubhusformanden repræsentere begge udvalg. RH taler med Vibeke Tarp.
Øvrige sager
Intet

7.

Eventuelt
Intet

8.

Næste møde
Næste bestyrelsesmøde finder sted 16/6 i klubhuset, under forudsætning af at antallet af
deltagere i forsamlinger er øget fra de nuværende 10.
Man kan også deltage via Skype, såfremt nogen ønsker det (men så skal man selv sørge for
kaffe og kage !)

Bilag:
-

Udkast til forretningsorden
Oversigt udvalg og medlemmer
Beretninger fra udvalg

Beretninger fra udvalg :
Input til bestyrelsesmødet d. 12. maj 2020 fra turudvalget / BA.
Den årlige sommertur for kajakkerne, som skulle gå til St. Anna Skærgården, skal aflyses og den
forsøges erstattet af en tur med udgangspunkt fra LSK. Turen er ikke planlagt i detaljer endnu.
Pinseturen, som primært arrangeres for nye kajakroere ændres til en endagstur lørdag d. 30, maj
2020.
Der er ikke på nuværende tidspunkt planlagt yderligere fællesture.

Vedrørende PR-udvalget / LR
Vi har ikke afholdt møde, men pr mail aftalt at Leif håndterer Nyhedmailen.
Hvad angår de forskellige kommunikationsplatforme forsøgte PR-udvalget sig med en
spørgeundersøgelse. Den viste blot , at kun meget få var interesserede i at svare.
For alle platforme gælder, at der er medlemmer, som ikke er koblet på af forskellige
årsager. Vi er nødt til at være skarpe på, hvad den enkelte platform er egnet til - og
bruge den i overensstemmelse hermed. Der er forskel på envejskommunikation i
Nyhedsmail, tag-selv-hylder på hjemmesiden og dialog-muligheden på FB. Og der er
forskel på om målet er internt eller udadvendt PR.
Vi har senest drøftet design af logo mv. samt tøjformidling. Det er midlertidigt på
standby. Vi har oplæg til begge , men skal have samlet udvalget for at samle op.

Fest- og Aktivitet udvalget / HO :
På grund af situationen omkring Corona, har vi måtte aflyse foredraget med Sofus i marts, samt
fredags grill aften sidst i april. Grill aften i slutningen af maj er også aflyst.
Vi forholder os afventende med hensyn til udviklingen. Som det ser ud nu, må vi fortsat kun samles
maximum 50 personer i slutningen af juni (vi kan risikere at der kommer flere), så vi regner også
med at det bliver aflyst.

Vi håber på at kunne arrangere aktiviteter efter sommeren, startende med Grill aften i august, men
vi må se.

Klubhusforvalteren / PM :

Jeg vil, og skal ikke være Corona-betjent. Men jeg mangler en klarere holdning til, hvordan vi
håndtere situationen omkring vores klubhus.
Kajak-omklædningen er lukket og må ikke benyttes af klubbens medlemmer. Resten af huset er
”lukket ned” og benyttes jævnligt af flere medlemmer.

I weekenden, hvor Tom havde fået lov at tørre kontaktflader af og skifte håndklæder, havde der
været gæster i klubhuset, der ikke havde fulgt opfordringen om at rydde op efter sig.
Skraldespanden under vasken, var overfyldt, så resten af gæsternes affald røg på gulvet, hvor det
så fik lov at ligge.
Tidligere er jeg blevet mødt af toiletter, hvor gæster sikkert af frygt for Corona-smitte, ikke har villet
røre ved skylle-ud-knappen, og derfor efterladt kummen med forskelligt indhold.
Det er ikke rimeligt, når vi tilbyder medlemmerne den service, at de kan benytte huset, når de har
behov for lidt varme, eller at benytte toiletterne. At enkelte så ødelægge det for alle andre.

DS foreskriver at klubhuse er aflåst, og det er efterhånden også min holdning, at det er den vej vi
skal gå.
Nøgle-Henrik Simonsen kan skifte cylindere i dørlåsene, så det kun er bestyrelsen (med A og F
nøgler), der har adgang.

Med hensyn til smittefare ved brug af alm. håndklæder, er jeg ved at undersøge hvad det koster, at
skifte til papir-håndklæder.
Dispensere kan fås fra et par hundrede kroner/ stk, og 3200 håndklæder for 650,- +moms.
Hvad skiftet kommer til at koste i drift, har jeg ingen ide om, da jeg ikke kender forbruget. Men det
er jo heller ikke gratis, at vaske og tørre alm. håndklæder.

Kajakudvalget / JB

Siden lukningen d. 11.03, har der været en normal til dels større aktivitet i kajakroning
i LSK, blandt de øvede kajakroere. Det skyldes til dels det gode vejr i en længere periode i
det tidlige forår, samt de personlige begrænsninger, som lukningen medførte.
Med sommertidens begyndelse, startede også vores klubroning mandag og torsdag aften, samt

onsdag formiddag. Der er iværksat begrænsninger mht brug af omklædningen og brug af
klubkajakker. Man møder omklædt til roning og forlader området kort efter roning i rotøjet.
Ro - instruktion for nye roere med og uden egen kajak er startet og vil forsætte indtil
sommerferien. De der ikke selv har kajak, kan låne klubkajak, således at der dedikeres en bestemt
kajak til brugeren for perioden frem til sommerferien. Ved evt. skifte, skal kajak og udstyr rengøres
efter forskrifter fra myndighederne.

LSK har overtaget en række junior polokajakker fra Hundested roklub. vi har endnu ikke afprøvet
dem, da kun små voksne og børn kan sidde i dem.

Vi er i dialog med juniorudvalget ang. sammenfald i tidpunkt for aktivitet på broen, mandag og
torsdag. For at imødegå overtrædelse af forbuddet om større forsamlinger, vil vi forskyde
tidspunkterne for brug af broen, og evt. benytte flydebroen i gammel havn til optagning af kajakker
mandag og torsdag aften.

Kajakhotellet er igen udsolgt, efter at der blev trukket 7 pladser ud i løbet af vinteren.

Vi kan ikke opfylde ønsker om prøveture ( intro ) fra nye interesserede på nuværende tidspunkt,
ligesom vi ikke kan sige noget om tidspunkt for vores DGI begynder kursus afholdelse.

Input fra Juniorudvalget / BB
Forslag om indkøb af optimistjoller til træningsbrug, herunder
eventuelt samarbejde med leverandør.
Vores optimistjoller er gamle, og kræver i stigende grad vedligeholdelse. Det betyder udgifter og
arbejdstimer.
I Juniorudvalget ønsker vi at erstatte en del af de gamle optimistjoller med en ny type, fremstillet
af samme materiale, og på samme måde som vores Tera-joller. Den lidt mere enkle konstruktion
gør dem nemmere at benytte i det daglige, f.eks. er der ikke luftfyldte opdriftsanordninger, der
ustandselig skal pustes, og riggen er også lettere at håndtere, idet sejlet ikke benytter surringer.
Selve jollen er stort set umulig at slå i stykker, og kræver ikke mere end ”en klud”, til forskel fra
gelcoaten på de andre joller.
De omtalte joller sejler, for alle praktiske formål, som en ”klassisk” optimistjolle, men de ikke kan
benyttes til kapsejlads, da de ikke opfylder klassens betingelser.

Det betyder, at vi skal opretholde en bestand klassificerede joller, til de juniorer, der skal deltage
i stævner.
Jollerne kan købes her i landet til en pris af ca. 12.000 kr.
I forbindelse med et besøg på bådmessen i Düsseldorf fik vi kontakt med en leverandør i Holland,
der kan levere tilsvarende joller for ca. 9.000 kr.
Samme leverandør ønsker en eller anden form for repræsentation i Danmark, og tilbyder et
samarbejde om markedsføring af hans produkter.
Forslaget går ud på, at vi kan opnå en rabat på 50 euro pr. jolle, hvis han kan henvise potentielle
kunder til os, hvor de kan se, og evt. prøve vores joller. Dertil skal vi forpligte os til en årlig
”åben-hus” dag, til promovering af jollerne (jeg forestiller mig det i forbindelse med f.eks. et
stævne, Lyn-X eller lignende). Til gengæld vil han betale os 50 euro for hver jolle, der sælges,
efter at kunden har været i kontakt med os.
Indkøb og finansiering:
Juniorudvalget foreslår, at der indkøbes tre joller til den aktuelle sæson. Med eller uden
samarbejde med leverandøren. Prisen for disse vil antagelig ligge på ca. 30.000 kr. inklusive
hollandsk moms (21% - kan måske refunderes?) og fragt.
Vi har modtaget 20.000 kr. fra kommunens Visionspulje, og disse indgår som ”løftestang” i
yderligere ansøgninger, der er under udarbejdelse. Midlerne fra Visionspuljen er søgt, og skal
som sådan benyttes, til nye optimistjoller til konkurrencebug, men yderligere, eksterne
bevillinger vil kunne søges med henblik på joller til træningsbrug.
Ydermere kunne man forestille sig at benytte en del af midlerne fra puljen til materielindkøb,
finansieret ved den netop vedtagne særlige indbetaling til fornyelse af materiel.

Ansøgninger
Juniorudvalget i samarbejde med Sponsorudvalget ansøger om midler fra Friluftsrådet til indkøb
af materiel til samarbejde med skoler, jfr.: https://friluftsraadet.dk/akutpulje-udeliv-boern-

skoler-dagtilbud-under-covid-19
Vi søger om penge til tre optimistjoller til træningsbrug, samt redningsveste til de lidt større børn,
samt diverse ”grej”. I alt ansøges om ca. 42.000 kr.

