Munkebo den 8/5-2015

Referat fra repræsentantskabsmøde den 7. maj 2015
Deltagere:

Jørgen Larsen(JL) – Eivind Skaalum (ES) – Frede Schjerning (FS) – Niels Juul
Hansen (NJH) – Bjarne H. Rasmussen (BHR) – Sabine Gill (SG) –Thomas Jensen
(TJ) - Morten Grundsøe (MoGr) - Carsten Wagner (CW) - Morten Grove (MG)

Fraværende: Jørgen Kjær Frandsen (JKF) - Henning Wind Hansen (HWH) - Morten Olsen (MO)
- Per Buch (PB) - Steen Asger Frederiksen (SAF)
Til repræsentantskabsmødet var 10 fremmødte, derfor er repræsentantskabet beslutningsdygtigt.
Referent: Søren Scavenius (SS)
Dagsorden udsendt af JL:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Godkendelse af referat fra den 23. februar 2015
Orientering fra de enkelte udvalg og formanden
Køb af H-båd
Hjemmeside
Sponsorudvalg
Eventuelt

Ad 1. Godkendelse og underskrift af referat.
Referat fra den 23. februar 2015 godkendt, underskrevet og indsat i ringbind på kontoret.
Mødedatoer for året sidst i referat.
Ad 2. Orientering fra de enkelte udvalg og formanden .
ES: Regnskab forelagt. Der er indkøbt møbler til klubhus 1.
Der er udsendt rykkere til de medlemmer, som endnu ikke har betalt.
Der foretages bankskifte fra Danske Bank til Nordea.
MoGr: Det skrider planmæssigt frem med SX. Reemi er udpeget til materielansvarlig. Pakkelister
til de enkelte baner er til udtalelse hos banelederne. Der er ikke så mange tilmeldte endnu, lige nu
200.
BHR: Tirsdagssejladserne er i en god gænge t rods den megen vind i de første sejladser. D- mærket
er forsvundet, et nyt er undervejs. Der afvikles 2 sejladser på lørdag med start kl. 10.00.
FS: Bladet er udkommet, og vi har fået 1 ny på mailinglisten, så nu er der 24, der får bladet pr. mail.
Pakning og uddeling går fint med hjælp fra Turismens Venner.
NJH: Der savnes et sted til ophængning af nyheder. Det blev vedtaget, at vinduet mod syd og ud
mod marinaen kan anvendes til opklæbning af nyheder; men det skal kun være udvalgsformændene,
der hænger op.
SG:Pigesejlerne har i år 6 både i gang og afviklingen går fint.
TJ: Den første tur i tursejlerregi finder sted om 1½ uge. Dykkerne er bedt om at finde ankeret til
bøjen ved Hverringe.

MG: Planlægningen af dette års CFR går planmæssigt, og der er på nuværende tidspunkt 61
tilmeldte. Sponsorudvalget har arbejdet godt, og alle sponsorer er på plads. Larsen-Klubben ønsker
at flytte fra Bogense til KS til CFR.
BHR: Havbrugforeningen har meldt ud om placering af kommende havbrug, og det var i første
omgang i kapsejladsfeltet. Vi har meddelt, at vi har tilladelse til at afholde kapsejladser inden for
dette område og har foreslået at havbrug placeres Ø for E-mærket og B-mærket. Problemet med
havbrugene er, at de skal ligge på 8 meter vand, og at de godt nok er afmærket, men ligger i
overfladen med lange liner.
JL: Ejvindjollen er tilbudt til havbruget, som er interesseret i en fællesjolle.
JL: FU ønsker at flytte sit møde fra tirsdag til onsdag, da det er lidt hektisk, når vi også skal ud at
sejle kapsejlads.
Den 30. maj indbyder det nye havnekontor og klubberne i Marinaen til et fælles arrangement med
en maritim dag i marinaen med mange aktiviteter.
Kl. 10.00 bydes der velkommen , hvor marinaens klubber byder på kaffe og rundstykker.
Kl. 12.00 er der officiel indvielse af det nye havnekontor ved Jesper Hempler, hvor der serveres en
tår at drikke samt smagsprøver på røget laks.
Nyform og Egmose Marine Center vil have gode tilbud denne dag.
Dansk Sørednings Selskab viser, hvordan de agerer i aktion.
Kajakklubben giver mulighed for at prøve kajakker.
Dykkerklubben etablerer bassin, hvor det er muligt at se på nogle af havets dyr.
Sejlklubben fortæller om Sejlerskolen og ungdomsafdelingen og viser jolletyper frem. Hvis vejret
tillader det, kan der være mulighed for en prøvetur.
Motorbådsklubben vil fortælle om sejlture, samt tilbyde enkelte gæster en tur.
Ad 3. Køb af H-båd.
JL: Sejlerskolen har ønsket at købe en ”ny” H-båd til erstatning for den mest slidte i flåden.
Sejlerskolen har været i Aalborg for at se på en H-båd. Den er fra 1994 og er i særdeles god stand.
Klubben har søgt Friluftfonden om økonomisk hjælp, men har fået afslag. Der er efterfølgende søgt
støtte hos Nordea Fonden, og vi afventer svar. Den ”gamle” H-båd sættes til salg og Peter Steen vil
stå for salget.
Sejlerskolen beder om repræsentantskabets tilsagn til at indgå handlen.
NJH: Afskrivninger skal være under Sejlerskolen, så hvis det kan hænge sammen, så køb.
JL: Tilgangen til KS kommer fra Sejlerskolen, og der er i år 36 medlemmer mod 28 i 2014.
Vi skal støtte op om dette køb og lade afskrivninger indgå i budgettet for Sejlerskolen.
TJ: Det er vigtigt at opretholde en vis standard i flåden, så det er fornuftigt at købe.
Repræsentantskabet sagde ja til købet.
Ad. 4. Hjemmeside.
Jørgen Holm Orienterede om den nye hjemmeside for KS. CW administrerer udvalgets arbejde, og
udvalget består af Reemi, Peter Steen, Egon Høegh og Jørgen Holm.
Skellettet er klar og der resterer nu en overflytning fra de enkelte udvalg. Alt det faste lægges ind på
forhånd, og alt det dynamiske overlades til de enkelte udvalg. Vi bistår gerne og går det igennem

med de enkelte udvalg. Udvalget sørger for rammerne, men de enkelte udvalg skal selv udfylde.
JL: Vi har startet dette arbejde for at få et fælles Lay out, så KS fremstår som en samlet klub.
Jørgen Holm: Vi har valgt at holde farverne i klubbens farver, blå, rød og hvid. Den løsning vi har
valgt er begrundet i, at 1/3 af alle opslag kommer fra en mobiltelefon. Der er ca 200 besøg om
dagen til hjemmesiden. Hjemmesiden er reklamefri, men undersider kan indeholde reklamer.
Ad. 5. Sponsorudvalg.
CW: Sponsoudvalget består af Helle og Jan Brårup, Peter Christoffersen og CW. Vi har talt om at
ophøje vore faste sponsorer til hovedsponsorer.
CW: Mandag den 15. juni inviterer vi vore sponsorer til et arrangement, hvor de kan se og høre om
de enkelte udvalgs aktiviteter. Der inviteres på håndøl og pølser fra grill. Alle både små og store
sponsorer inviteres.
Ad 6. Eventuelt.
Intet
Møderække: 18/6-27/8- 28/10
GF: 10/3 og 10/11

