FU møde 19. maj 2020 kl 19.00 – 20.00 via Skype
Deltagere: Rune Tang Holbek (RH); John Bagh (JOB); David Ipsen (DI); Gert Møller (GM)

Afbud: Jørgen Bøe (JB)
Referent : GM
1.

Meddelelser
RH og GM har haft møde med Charlotte og Bettina om visionsarbejdet. Der er en del
uddybende baggrundsmateriale, som kan bruges til at komme videre med visionsmaterialet.
Der er ikke lavet en analyse af hvilke kunde/medlemsgrupper, LSK har i dag, og ønsker at have i
fremtiden. Det er nødvendigt for også at afdække de krav/behov LSK skal levere på for at være
relevant. Med lidt inspiration fra det materiale Lynæs Havn har lavet om havnens
”Kunderejser”, vil FU onsdag den 3/6 lave en intern workshop for at producere et oplæg til
bestyrelsesmødet den 16/6 om kunde/medlemsgrupper og deres krav/behov.
Den videre proces er således :
1) FU laver oplæg til bestyrelsen om kunde/medlemsgrupper nu og i fremtiden
2) Visionsstatement omformuleres, så det er relevant for de valgte medlemsgrupper
3) Der produceres en ”reklamebrochure” for LSK, der fortæller hvad vi har at byde på (denne
brochure har vi stort set)
4) Der produceres en ”reklamebrochure” for LSK, der fortæller hvad vi har at byde på i 2025.
5) Forskellen mellem 3) og 4) viser, hvad der skal udvikles, og hvad der evt skal afvikles.
Udvalgene kommer derefter med bud på, hvordan en handlingsplan for deres udvalg ser ud
for at nå i mål i 2025.

2.

Opfølgningspunkter fra sidste FU møde
Alle punkter opfyldt. RH overtager ”politi-rollen” for tilmeldinger på Facebook, såfremt Knold
ikke vil fortsætte.

3.

Status økonomi
Prokura til DI : DI har fået NemID adgang, og mangler blot at få de sidste dokumenter indsendt.
Når prokura er på plads, betaler JOB balancen på de udbetalte beløb ind på kontoen igen.

4.
Sager til behandling
4.1 Corona :
Brug af J/70 og Spica er ok, forudsat der afsprittes eller afvaskes med sæbe og de almindelige
forholdsregler respekteres. Der skal laves en Corona-instruks, der tapes fast på bådene. Onsdagssejladser
er iflg. DS ok uanset antal deltagere i bådene, men der må max være 10 personer i hvert løb. DI giver
besked til udvalget. Klubhuset må i begrænset omfang bruges af medlemmerne, jf Peter Müllers opslag.

Dog skal tilføjes, at låsene IKKE må slås fra !! Det er ok at Peter Müller hyrer de sædvanlige rengøringsfolk
til daglig afspritning.
4.2 Markedsføring af LSK på facebook
Markedsføring på FB er langt mere effektiv, hvis man betaler for at nå ud til en bredere kreds. Der er typisk
tale om 50 kr per ”posting”. Vi afprøver det i 2020, idet Kajak-, Junior-, J/70-, tur- og aktivitetsudvalgene
hver får mulighed for at bruge op til 500 kr på FB-markedsføring. RH laver oplæg, og indkalder formænd
(m/k) for udvalgene til lidt uddannelse. RH tjekker med PR-udvalget om de har erfaring med det.
4.3 J/70 navngivning.
Ud fra de modtagne forslag til navn skal der vælges ét. Vi diskuterede om vi kan ”sælge” navnet for en
periode til en sponsor, men der var nogen skepsis, da de store sponsorer allerede har en stor streamer på
båden.
Følgende navne blev shortlistet : Harmonia, Free, Lykke, Mission Possible, Noble Lady og Sommer. GM
skriver til hele bestyrelsen, hvor hvert medlem må vælge et af navnene. Det der får flest, er valgt (evt
omvalg, hvis der er stemmelighed ..)
4.4 Forsikringsomkostninger
LSK har forsikringsomkostninger på 51.470 kr årligt. DI gennemgår for at sikre, at vi kun har dækning for
det der faktisk behøves.

4.5 Elforbrug
LSK bruger 26.000 kr årligt på el. Kan vi spare ved at skifte leverandør ? JOB tjekker el-alternativer.

5.

Øvrigt
JOB har modtaget input til forretningsorden, samt forslag om at få en af klubbens juristmedlemmer til at tjekke det igennem. JOB indarbejder de seneste forslag, og tjekker med
jurist.

6.

Næste møde
Næste FU møde er et fysisk møde onsdag den 3. juni kl 19.00 – 22.00 i klubhuset.
Hovedpunktet er workshop omkring medlemsgrupper og deres behov.

Bilag:
Intet

