LSK bestyrelsesmøde 16. juni 2020 kl 19.00 – 22.30
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), David Ipsen (DI), Peter Christiansen
(PC)
Afbud/fraværende : Susanne Grøn (SG)
Referent : GM
1.

Godkendelse af dagsorden for mødet
• Den udsendte dagsorden blev godkendt

2.

Meddelelser fra formanden (m.fl.)
• RH : Corona reglerne er ændret, så der må være op til 50 deltagere i et arrangement, og
klubhusene må åbnes igen. Forudsætningen er dog stadig at afstand og håndvask/
afspritning overholdes
• Der er modtaget 44.000 fra Friluftsrådet og 20.000 fra Halsnæs Kommune til køb af
joller.
• Der er modtaget 10.000 fra Home ifb. Partneraftalen. RH planlægger et
informationsmøde for LSK’s medlemmer om brug af sponsoratet.
• Der er nu 3 WOW hold i gang (i alt 15 deltagere)

3.

Orientering om økonomisk status
•
•
•
•
•

Likviditeten er pt på 325.000, idet J/70’eren er betalt (25.000 fra klubben, 225.000 fra
sponsorater. Dermed er det på GF vedtagen max på 40.000 fra klubben overholdt).
Regnskaber udsendes fremover kvartalsvist, når bogføringen er ajour. Charlotte er
startet på bogføring af årets bilag.
Der er pt 329 medlemmer, og der forventes yderligere 11 blandt WOW-deltagerne
Til brug for J/70’eren er der tilkøbt et bookingmodul (600 kr/år). Modulet kan også
bruges til andre aktiviteter.
Lokaletilskud er der søgt om.

4.
Behandling af diverse sager
4.1 Corona
Brug af klubhuset blev diskuteret. Vibeke Narp har givet følgende anbefalinger :
- Alle kontaktflader afvaskes med sæbevand efter hvert brug af klubhuset. Dette skal gøres af
det udvalg, der stod for brugen af klubhuset.
- Der må maksimalt være 2 designerede personer i kabyssen. Andre kan række ting ind til de to
personer, men må ikke gå ind i kabyssen.
- Viskestykker og karklude hænges ikke op til tørre efter brug, men lægges til vask

-

Hvert udvalg (hvor det er relevant) har en lukket plastkasse i køleskabet. ”Løs” mad og
drikkevarer må ikke forefindes i køleskabet.
Der skal være en flaske til afspritning ved køleskabet
Der skal være papirhåndklæder i kabyssen, så viskestykker ikke bruges til håndtørring
Der sættes en æske med Nitril-handsker i kabyssen til brug for de nævnte to designerede
”kabys-folk”

Ovenstående regler blev vedtaget.
Udvalgsformændene meddeler PM om de har brug for en kasse i køleskabet, og PM indkøber
derefter kasserne samt mærker dem. Kassen til fest- og aktivitetsudvalget gøres så stor som
muligt, så der kan være plads til øl og vand.
Klubhuset forbliver aflåst. SRPI må gerne bruge terrassen, men ikke selve klublokalet. Roskilde
Sejlklub har booket huset den 15/8, hvilket fortsat accepteres, så de får udleveret en nøgle samt
instruks om brug af huset jf. ovenstående. (forskellen mellem SRPI og Roskilde-besøgene er, at
SRPI ikke er en samlet flok, der kan gives instruktioner)
Grill-aften ultimo juni afholdes, men med max 50 deltagere, som selv skal tage service med.
Kommer der flere end 50, må de sidst-ankomne fortrække.
4.2 Forretningsorden
I punkt 11.2 erstattes ordet ”udvalg” med ”arbejdsgrupper”. Forskellen er, at udvalg har plads i
bestyrelsen, medens arbejdsgrupper ikke har.
I punkt 12 erstattes formuleringen om mødepligt med en forventning om deltagelse og forberedelse, idet
man ikke kan pålægge frivillige alt for snærende bånd.
JOB renskriver notatet og overgiver det til en af klubbens jura-kyndige for gennemlæsning og
kommentering. Det endelige notat fremlægges til beslutning på næste bestyrelsesmøde.
4.3 Skolesamarbejdet og anskaffelse af joller
Der var stor ros til BB og Charlotte Scheel for at arrangere og gennemføre samarbejdet med skolerne, hvor
op mod 200 elever forventes at få en dag på havnen. Til afvikling af dagene har BB anskaffet 15 nye
redningsveste (4.000 kr hos Søren !), vandkikkerter, net og akvarier. De første to hold á 20 elever har
været her, og tilsyneladende haft en god oplevelse.
Omkring joller :
•
•
•

Der indkøbes 5 joller fra Holland (”arbejdstypen”, ikke konkurrencejoller). RH/DI signerer
købsaftalen.
De ringeste af de gamle joller sælges eller skrottes, så vi ikke har ubrugt materiel stående
Juniorudvalget diskuterer om Ynglingen fortsat skal være et tilbud, og kommer med indstilling til
næste bestyrelsesmøde

4.4 Visionsarbejdet
Med afsæt i visionsmaterialet fra Bettina og Charlotte har FU lavet udkast til en liste over klubbens
nuværende og potentielle medlemsgrupper, med angivelse af gruppernes motiv for at være medlem,
estimat for nuværende antal medlemmer i hver gruppe, samt hvor mange vi ønsker i hver gruppe om 5 år.
Listen over medlemsgrupper blev godkendt, og der var enkelte rettelser til antal deltagere nu og om 5 år
(se vedhæftede regneark). Specielt for kajakkerne gælder, at hvis man skulle ekspandere udover det
stipulerede antal, så kræves mere plads i kajakhotellet medmindre vi udvider antallet af lejekajakker
betydeligt.
Processen er nu, at udvalgsformændene melder ind til GM, hvilke af medlemsgrupperne de ønsker at
arbejde med. Frem til en workshop i oktober/november skal udvalgene arbejde med :
•
•

•

Formuleringen af medlemsgruppens motiv for at komme i klubben : Hvad forventer de at få ud af
medlemskabet ?
Hvordan kan klubben indfri medlemmernes forventninger ? Hvad kræves der af frivillige
instruktører, arrangører og hjælpere ? Hvilket materiel (klubhus, både, udstyr) er der behov for, og
i hvilket omfang for at imødekomme det ønskede antal medlemmer i 2025 ?
Forslag til, hvordan vi klarer ”gabet” mellem de nuværende ressourcer og dem der er behov for i
2025.

Det er vigtigt, at vi ikke kun fokuserer på de aktive grupper der ”forbruger” tilbuddene, men også på,
hvordan vi tiltrækker frivillige til at ”levere varen”
Der arrangerer en workshop i oktober/november med visionsarbejdet som eneste tema, hvor vi dels skal
samordne inputtet fra udvalgene, og dels vurdere om vi realistisk set kan indfri forventningerne, eller om
vi skal skære til. Resultatet skal præsenteres på generalforsamlingen i marts 2021.
Info runde (de modtagne indlæg er kopieret ind nedenfor !)
-

Sejlerskolen nedsætter kontingentet for 2020 til 700 kr (fra normalt 1250 kr) grundet den
Corona-afkortede sæson
J/70 navngivning sker ved grillaftenen ultimo august
RH taler med ledelsen af skydeområdet om vi fortsat kan få lov til at runde deres mærker ved
onsdags-kapsejladser
Turudvalget fik ok til at bruge 1000 kr til transportomkostninger ifb. Tur-arrangementet i
Nykøbing til august
Hesselø-rundt er på programmet sidste weekend i august

Bilag:
-

Regneark med medlemsgrupper nu
og i 2025
Beretninger fra udvalg

