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Referat fra Bestyrelses møde

Tilstede:  Martin, Kim, Gert, Holger, Åse og Kirsten

Ikke tilstede: Troels, Jøren

1. Dagsorden :

Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde. Godkendt og taget til efterretning.

2. Årshjul . Dato sætning af bestyrelsesmøder og andre aktiviteter. Opdatering af udlejningsregler

udfærdiges af Åse. Kirsten udfylder kalender i køkkenet. Afventer ungdom.

Best. møder 2022 alle med start kl. 19.00:  01.02.22 + 01.03.22 + 04.04.22 + 02.05.22 + 30.05.22 + 08.08.22

+ 05.09.22 + 10.10.22 + 01.11.22

Standerhejs  30.04.22     Standerstrygning  29.10.22

Jubilæumsfest  21.05.22

Havnens dag 11.06.22        best.møde omkring havnens dag  09.06.22

Forslag til generalforsamling  15.10.22

Generalforsamling 21.11.22

Martin kender selv alle datoer for KAP sejladser + møder + ture.

3. Arbejdsfordeling af bestyrelsesopgaver.

Formand   Gert Bøyesen

Kasser  Kirsten

Næstformand  Martin + Kap + tursejlads Rune og Ulf er også på kap+tur sejlads

Medlemreg. + nøgler + nye medlemmer + klubhus  Åse.

Ungdom – troels + per + mette + jakob svendsen

Klubarbejde reg Jøren

Op-ned tagning + masteopbev  + Holger

Sejlerskolen Gert  Troels Rich på skole onsdags sejlads  Knud-Georg på kap på skolebåd

4: Jubilæumsfest. 21 maj  udkast  100 deltager – egenbetaling ca 200 kr



Martin ville godt arrangere aktivitet for de unge med forskellige opgaver.  Incl paddlebord, fjernstyret både,

jolle etc. Oplæg kommer.

Mad priser indhentes ( GERT) –  drikkelse – sted for afholdelse – levende musik  (KIM)– fadøls anlæg (KIM) –

Is dessert (KIM) pandekagevogn (GERT)  snicksnack til om eftermiddagen

Tilmeldingsfrist   + indbydelse + sted for afholdelse

5:  Formanden orienterer

a. Havnens dag. 11.06.22.

mere info er på vej. Evt nyt møde start marts. Gert er tovholder.

b. Anvendelse af midler fra King Baudouins Fond. Evaluering af samme og Officielt TAK til Lhoist.

Indlæg i den lokale avis. Pengene går til ungdom og dennes udstyr, eksempelvis betaling for

kontingent for ungdomselever, ny påhængsmotor 20 hk til ripbåd, reparation af nuværende. Gert

sender nuværende motor til rep. Troels har lavet en liste for indkøb til nuværende joller - mener vi.

Øvrig bestyrelse har dog ikke set den endnu.

c. Tilbud om lån af J70 Kølbåd fra DSU.

DSU  lån af J70 kølbåd kan lånes i 1 måneder. Forslag til lån 4 uger 2023 i stedet for. Gert

forespørger.

d. Klubarbejde, omfang og økonomi  (havnens dag)

Arbejde på denne dag kan tælle som klubarbejde.  Henrik VVS har ikke skiftet stophanen endnu.

Heller ikke indsat antilugte propper i udslagsriste på baderum. Gert følger op. Tagrender skal

udskiftes – tilbud indhentes ved Claus Brix til Zink - Holger. Bede ved klubhus skal ryddes. Bortkørsel

af knækfliser og indhold. Urtebed slettes. Ukrudt skal luges.  Ledninger på taget mellem bygninger

skal gennemses. Spjæld indstalleres på udluftning i loft. Holger måler temperaturen.

Lofter skal ryddes og isolering skal efterses. Holger piller overflødige ledninger og teleslynge ned.

6: Økonomi ved Kirsten  - ingen særlige aktiviter. Få indbetalinger og få regninger.  Gennemgang af

klubarbejdslisten – pris på klubarbejde 2021 – dkr 300,- grundet corona og begrænset for muligheder for

udførelse af klubarbejde. Udsendelse af giro for 2022 kommer når Kirsten får tilsendt opdateret

medlemsliste fra Åse. Nøgle deposita vil i 2022 være 250,00.

7. Fra udvalgene:

a: Huset herunder renovering, låntagning og arbejdsgruppens ramme. Underudvalg for hus renovering –

søren lundgren – troels rich – gert bøyesen – rune bodeholt – holger pedersen – bjarne bøgaard – kenneth

ehlers. Låntagning dsu – 125.000 over 3 år – gert besøger spks for et evt lån og betingelser for ca  125.000.

Martin giver udtryk for at sådan en renovering ikke er nødvendigt lige nu. Gert indkalder udvalget

B:  Sejlerskolen.



Kører igen om mandagen frem til og med marts. Prøver til teoretisk i april måned.  praktisk sejlads prøver

maj måned. Per Aastrupgaard vil gerne være med til skolesejlads det samme har Troels Rich givet udtryk for.

C:  Ungdom – ved vi intet om. Troels skal melde noget ind.

D:  Havnen, herunder havneudvidelsen, status for fiskerihavnen.

Forelæggelse for 3 muligheder for indretning ved havneudvidelse. Rigtig fine forslag kan ses Intet nyt for

fiskerihavnen.  Datoer for søsætning, Holger kommer datoer via Jim ved næste møde.

E:  Kapsejlads

Ole Meisler melder at vægten kan bruges ved Faxe Kalk uden beregning – Gert tovholder. Opmåling af sejl

kan aftales med Martin. Info materiale til andre klubber. Forventer få deltager til de første

sejlarrangementer. Sponsor skabelon udfærdiges af Kirsten og Martin.

F:  Klubarbejde 2022, arbejds weekends datoer.  Arbejdsweekend den 7-8. maj.  + den 17-18 september.

8:  Eventuelt. Hjemme siden – hvor er adgangen til den eksisterende hjemmeside, Martin tager selv kontakt

til Jørgen Bootz for denne transaktion til DK Hostmaster.  Til næste møde – oversigt på mail til kontakter i

klubben – klubbens strategi for mail struktur.

Godkendt  til oplæring i måling af sejl – Martin.

Gert tilmelder sig som sejlerskole instruktør i Køge en lørdag . Kirsten vil også gerne deltage på

instruktørkursus for navigation. Kikker på DSU hjemmeside for potentiel dato

Sponsor udsættes til næste møde.

Ligge gratis i havn til kapsejlads? Bugten rundt men hvad med de øvrige sejladser. Gert og Holger tager den

videre i Havnebestyrelsen.

Jolle på tur, klubtur – åbner vi, klubhuset for andre klubber på tur. Tag kontakt til den gæstende sejlklub for

besøg.

Næste møde den 1. februar kl. 19.00.
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