LSK bestyrelsesmøde 24. november 2020 kl 19.00 – 21.00 Virtuelt Skype-møde.
Deltagere: Rune Tang Holbek (RH); John Bagh (JOB); David Ipsen (DI); Jørgen Bøe (JB); Gert Møller
(GM), Peter Müller (PM), Heidi Schou-Ipsen (HI), Heidi Olsen (HO), Leif Rygaard (LR), Tom Winther
Hansen (TH), David Ipsen (DI)
Afbud/fraværende : Bent Bennedsen (BB), Birgitte Andreasen (BA), Susanne Grøn (SG) og Peter
Christiansen (PC)
Referent : GM
1.

Godkendelse af dagsorden for mødet samt aktionspunkter
• Den udsendte dagsorden blev godkendt
• A2 : JOB opdaterer standard-dagsordenen i forretningsordenen med ”Opfølgning på
aktionspunkter”, og derefter er den færdig.
• A3 : Oprydning i jolle-bestanden fortsætter frem til 31/12-20
• A4 : Saldobalancen er ikke udsendt, da bogføringen mangler for oktober og frem, og
fejlkonteringer skal rettes. DI overtager selv bogføring fra og med 2021
• A7 : Forslag til nyt grafisk design; Afventer at Corona-situationen atter tillader fysiske
møder, hvilket kan indebære at forslaget ikke er klar til GF
• A8 : Kasser til opbevaring af grej (under bænkene) fjernes på den overdækkede terrasse
laves ”når der er tid” af klubhusudvalget.
• A9 : Opdatering om publicering af regler for lån af materiel mangler, da BB ikke deltog i
mødet
• A10 : Opdatering af Corona regler for klubhuset. PM og GM mødes 26/11 og aftaler
nærmere.

2.

Meddelelser fra formanden (m.fl.)
• Klubkonferencen blev afholdt i et virtuelt format d. 11.+12. november, og links til
videooptagelser kommer på DS’ hjemmeside. RH anbefaler især indslaget om
fundraising.

3.

Orientering om økonomisk status
•
•

Likviditeten er pt på 361.000 kr, idet tilskud til joller er modtaget (50.000 fra DS/DGI til
Feva jollen, og 20 + 30.000 til optimistjoller fra kommunen og Friluftsrådet)
Dermed er likviditeten den bedste i mange år !

4.
Behandling af diverse sager
4.1 Budget 2021 (DI)
1. DI har ændret præsentationen af regnskabet, så de samlede kontingentindtægter vises. Jf. input
fra BB ændres ordet ”hensættelse” til ”reservation”.
2. Nogen vil opfatte det som negativt at vi budgetterer med et lille underskud, så DI har en opgave
med at forklare baggrunden. Stikord er :

-

3.
4.
5.

6.

Vi har et høj likviditet, og det giver mulighed for større investeringer end normalt. Derfor er et
midlertidigt mindre underskud ok. Formålet er ikke at have en høj likviditet, men et højt
aktivitetsniveau.
- Nogle af de investeringer der tages af driften, kunne også tages af reservationerne til
klubhus/nyt materiel, og så ville der ikke være et underskud. Det er et regnskabsteknisk valg,
der kan tages i 2021.
- At vi budgetterer med en investering er ikke ensbetydende med, at købet er endeligt
godkendt. Der skal fortsat undersøges alternativer, og driftsomkostninger mv skal belyses. Så
det faktiske køb skal stadig godkendes i bestyrelsen, selvom der er budget-grundlag. Erfaringen
viser, at vi ikke når alt det vi har ambitioner om, så et lille underskud kan nemt blive til et
overskud, når året er omme. Klubben er en forening, ikke en virksomhed, så vi har ikke en
målsætning om profitmaksimering.
Jolle- og pladsleje revideres til 600 kr i taksbladet, jf. BB’s mail
Der er budgetteret med en ny RIB, og derfor skal forsikring af den også tages med. Det antages i
budgettet, at pladsen kan findes i dialog med Havnen uden yderligere omkostninger.
Befæstelse af stien syd for klubhuset er budgetteret med 2500 kr, men det var ud fra brug af de
eksisterende fliser. Jf. punkt 4.2 budgetteres nu med 20.000, der tages fra reservationen til
klubhusforbedringer.
Der ligger en pædagogisk opgave i at præsentere investeringerne på GF, så ingen er i tvivl om hvad
der påvirker resultatet, og hvad der ikke gør.

4.2 Befæstelse af sti syd for klubhuset
Formålet med befæstelsen er :
-

At få et jævnt underlag at trække båd/kajakvogne ad
At undgå at skidt slæbes ind i klubhuset
At udenomsarealerne fremtræder pænere

På grundlag heraf bortfalder ideen med armeret græsbefæstelsen, og der satses på flisebelægning.
Belægningen er vedtaget at være i en bredde på 1,75 meter hele vejen fra flydebroen op til kajaktrædækket. De eksisterende fliser søges anvendt i området nær kajak-dækket, og nye i samme størrelse
købes til resten. JB kører videre med projektet.
4.3 Byde nye medlemmer velkommen
For at sikre at nye medlemmer føler sig velkomne, skal de ringes op senest en måned efter indmelding, og
der spørges ind til medlemmets interesser. Ud fra det knyttes kontakt til relevante udvalg.
En liste over nye medlemmer kan trækkes fra Klubmodulet.
HO tager opgaven ½ år, og derefter vurderes arbejdsomfang og resultater.
4.4 Fundraising
Klubben har gode resultater med intern og ekstern fundraising, og for at fortsætte dette, skal der laves
nogle ”historier”, der for hvert tilskudsområde beskriver ”det højere formål” : Hvem skal det gavne, hvad

skal der opnås, hvordan skal det gøres. Søge-områder er junior (inkl. Skolesamarbejdet), sportsbåde og
klubhus. RH tager initiativet, og HO, JB samt Charlotte deltager i arbejdet.
5.

Eventuelt
HI nævnte at ”Ejler” var sat ind i junior-rummet i torsdags, hvor lokalet var reserveret til
undervisning. TH er uenig i ”fremstillingen”. RH tager et møde med HI og TH om sagen.
Er der Folkebådsstævne i 2021, og hvem har besluttet det ? Det er kun bestyrelsen, der kan
beslutte det ! RH taler med Ejler om sagen.
Referat fra PR-udvalgsmødet er cirkuleret. Der er enighed om at hædre Knold for hans indsats
på næste GF
Indkøb af fok til Spica (10.000 kr) er godkendt
1600 kr til istandsættelse af trailer er godkendt

-

Kommende møder :
14/12-20 FU møde for at planlægge materiale til GF
13/1-21 FU møde for at review’e GF-materiale, så det kan udsendes til hele bestyrelsen
22/2-21 Skype (?) bestyrelsesmøde for at forberede GF, og godkende materiale samt årsregnskab
14/3-21 Generalforsamling
Bilag: Intet

Punkt Ansvar

Termin

Tekst

2

JOB

1/10

Færdiggør og cirkulér forretningsorden

3

BB

31/12

Bortskaf overflødige joller

7

RH/LR

Post Corona

Karen Christensen præsenterer grafisk (re)design

8

TWH

Giv tid, giv tid

Bænke på overdækket terrasse laves om til kombinerede
bænke/opbevaringskasser.

9

BB

1/12

Publicér regler for lån af udstyr på hjemmeside

10

GM/PM 1/12

Publicér Corona-regler for klubhus

11

RH

31/12

Folkebådsstævne i 2021 ? Tjek med Ejler

12

JB

31/12

Endeligt forslag til befæstelse af sti

