Munkebo den 29/10-2014

Referat fra repræsentantskabsmøde den 28. oktober 2014
Referat til KS hjemmeside.
Deltagere: Jørgen Larsen (JL) - Eivind Skaalum (ES) – Carsten Wagner (CW) - Bjarne H. Rasmussen (BHR)
- Thomas Jensen (TJ) - Hans Jørgen Ellekilde (HJE) - Per Buch (PB) - Morten Olsen (MO) Niels Juul Hansen (NJH)- Frede Schjerning (FS) - Jørgen Kjær Frandsen (JKF) - Morten
Grove (MG) - Sabine Gill (SG)
Fraværende: Henning Wind Hansen (HWH) Sejlklubbens Venner - Peter Steen (PS)
Til repræsentantskabsmødet var 13 fremmødte, derfor er repræsentantskabet beslutningsdygtigt.
(repræsentantskabet er blevet 1 medlem mindre)
Referent: Søren Scavenius
Dagsorden udsendt af JL:
1. Godkendelse af referat fra 25-08-2014
2. Gennemgang af budget og regnskab for 2014
3. Innovation af aftensejladser
4. Aktiviteter 2015
5. Generalforsamling den 11. november 2014
6. Orientering fra de enkelte udvalg og formanden
7. Eventuelt
Ad 1. Godkendelse og underskrift af referat.
Referat fra den 25. august 2014 godkendt, underskrevet og indsat i ringbind på kontoret.
JL: Restpunkter fra sidste møde:
-Den ene Ejvindjolle er solgt.
-3 surfbrædder solgt.
-1 container solgt.
-Der er et bud på 4 containere.
Ad 2. Gennemgang af budget og regnskab for 2014.
ES: Regnskabet blev gennemgået for de enkelte udvalg. Stævnerne har samlet set givet et pænt tilskud til
KS.I det store og hele er budgettet overholdt.I alt 6 medlemmer slettet pga af manglende kontingent trods
flere rykkere.
Investeringsønsker og budget til aflevering senest den 10. januar 2015.
Ad 3. Innovation af aftensejladser.
JKF fremlagde forslag fra Jørgen Lindegaard:
Med dagsordenen er der fremsendt forslag til ændringer i aftensejladserne fremover. Baggrunden er, at der
mangler gaster til kølbådene om tirsdagen, men hvis kølbådene sejler om onsdagen, har de unge jollesejlere,
der sejler om tirsdagen, mulighed for at deltage som gaster i kølbådene. (kunne man flytte jollerne til en
anden dag, ville det jo løse problemet)
Udover dette betyder det at Folkebåde skal sejle om torsdagen.
Endvidere er det uheldigt, at vi ikke ser de unge i restauranten, og derfor foreslås det, at man samles i
søsportscenteret efter aftensejladserne, så der opstår en større samhørighed mellem juniorer og seniorer.
De få sejlere, som vil spise, kunne få maden bragt til søsportscenteret. Et udarbejdet forslag kunne så sendes
til urafstemning blandt deltagerne i tirsdagssejladserne og lade flertallet bestemme.
Der udspandt sig en debat om det betimelige i at ændre på de faste dage, og debatten endte med at bibeholde
de kendte dage.
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Ad 4. Aktiviteter 2015.
JL: Dette repræsentantskab afgår ved GF i november og forhåbentlig stiller flere op igen. FU har prøvet at få
fat i emner, der vil tage over til SX, men endnu er det ikke lykkedes. Hvis vi ikke kan finde ledere kan det i
sidste ende bevirke, at vi må lukke ned for SX.
Husudvalget lider samme skæbne, ingen vil stille op som leder. Materialeudvalget er uden leder.
Søsportsligaen i 2014 var et forsøg, JKF har mange tanker om deltagelse i 2015, men det skal struktureres.
Det ser ud til, at der mangler et generationsskifte på udvalgsposterne. Der er GF i næste måned og der skal vi
have et forslag til posterne.
-Materialeudvalget mangler formand, men torsdagsholdet kan klare sig med kollektiv ledelse.
-Husudvalget mangler også formand, men mange opgaver kan løses af torsdagsholdet, hvis FU tager sig af
de overordnede opgaver og sørger for budget og husudlejning.
-Sejlsportsligaen skal også have en struktur og plan for 2015. Stævne kan afholdes af KS, for 1. division i
ligaen stiller DS med ledelse og penge, men for 2. division skal stå for det hele og der må kun tages 600,- for
forplejning.
Klubkonferencen i DS regi den 21-22 november berører nogle emner med relation til ovenstående. 4 pladser
er besat, men der er plads til flere.
Ad 5. Generalforsamling den 11. november 2014.
JL: Har repræsentantskabet noget, som skal fremlægges på GF? Intet fra forsamlingen.
Ad 6. Orientering fra de enkelte udvalg og formanden.
TJ:En af de nye turbøjer har mistet ankeret.
JKF: Sejlsportsligaen 2014 er gået godt for KS. Team Oxygen vil stille med et helt hold i 2015. Andre har
også meldt sig, så KS kan stille med 3 hold i 2015.
CW: Vi har fået nye vennner i Turismens Venner. Vi har her mulighed for at få hjælp til bespisning ved store
stævner.
Der arbejdes i IT-gruppen med betalingssytem og tilmeldingssystem (Quick Pay). Wordpress vælges som
platform for hjemmesiden, man kan se systemet på Sunds Sejlklubs hjemmeside.
MG: I denne forbindelse vil jeg sige, at jeg træder ud af alt arbejde med KS hjemmeside og fremover tager
jeg mig kun af CFR.
MO: Vi starter op igen med at skaffe mange ny sejlere, hvilket er en opgave i sig selv. Vi har flere af de unge,
som fortsætter i storjoller til næste år.
PB: Intet nyt.
BHR: Intet nyt.
NJH: Ny terrasse mod havnen er etableret af Kajakklubben. Nyt forpagterpar antaget, de kommer fra
Nyborg, hvor deres nuværende forretning ligger. Vi må købe nye havemøbler til restauranten, da vi ikke
kunne blive enige om prisen. Der er købt enkelte køkkengrejer af det ”gamle” forpagterpar.
FS: Bladet giver underskud, og der er i fremtiden ikke mere gratis omdeling af bladet, så det giver en
merudgift. Der mangler annoncører i bladet.
PB: kunne vi ikke sætte en annonce i bladet og søge annoncører blandt vore medlemmer. Der er flere som er
virksomhedsejere.
HJE: Intet nyt. Kommunen er søgt om tilskud, og det afgøres i december.
MG: CFR tages op igen efter en sommer med sygdom. Der ønskes et banelederkursus til klubben.
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SG: Pigesejlerne har fået ny næstformand. Sejladsdatoer gives til NJH. Vi fik mange ny piger sidste år, men
mangler både. Vi vil gerne benytte Ynglinge, men de studerende har ikke råd til at leje bådene. Prisen er
2.000,- pr. person +medlemsskab.
JL: Vi kan måske sætte prisen ned som et forsøg, f.eks. 1.000,-+kontingent, men der skal jo også
vedligeholdes og der skal nye sejl til en gang imellem.
MO: Der er forskel på en ”29” for 2.000,- med råderet i weekends og til stævner, her er der også vedligehold
brug af sejl.
ES: Lad en 3-4 mennesker sætte sig ned og finde en løsning.
SG: Hjælperfesten afholdes den 16. januar 2015.
JL: Referat fra repræsentantskabsmøderne lægges på hjemmesiden, men kun som beslutningsreferat.
Ad 7. Eventuelt.
JL: Vi har via HWH modtaget et brev fra Berliner Yacht Club, som omtaler en mulighed for samarbejde om
træning, kapsejlads m.m.
Vi vil overveje at sende en indbydelse til SX.
JL: Der er kommet brev fra Kommunen om årets frivillighedspris. Brevet opfordrer til at indstille en person,
der vist stort engagement, fremmet samarbejdet og ydet en usædvanlig indsats gennem en årrække.
En indstilling blev besluttet.
Møderække:
Den 25. november
Den 27. januar
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