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Referat fra repræsentantskabsmøde den 25. november 2014

Deltagere: Jørgen Larsen (JL) - Eivind Skaalum (ES) – Carsten Wagner (CW) - Bjarne H. Rasmussen (BHR)
                  - Thomas Jensen (TJ) - Morten Olsen (MO) - Frede Schjerning (FS) - Morten Grove (MG) -     

      Sabine Gill (SG) – Steen Asger Frederiksen (SAF)

Fraværende:  Henning Wind Hansen (HWH) Sejlklubbens Venner - Niels Juul Hansen (NJH) - Jørgen Kjær 
Frandsen (JKF) - Per Buch (PB)

Til repræsentantskabsmødet var 10 fremmødte, derfor er repræsentantskabet beslutningsdygtigt.  

Referent: Søren Scavenius (SS)

Dagsorden udsendt af JL:

1. Godkendelse af referat fra 28-10-2014
2. Valg af næstformand
3. Forretningsorden
4. Ny hjemmeside 
5. Orientering fra de enkelte udvalg og formanden
6.  Eventuelt

Ad 1. Godkendelse og underskrift af referat.
Referat fra den 28. oktober 2014 godkendt, underskrevet og indsat i ringbind på kontoret. 
JL: Jeg har svaret Berliner Yacht Club vedr. samarbejde om træning og kapsejlads på den måde, at de er 
blevet inviteret til SX 2015. Dette har resulteret i, at formand og næstformand er inviteret til Berlin i januar 
måned for videre drøftelse.

Ad 2. Valg af næstformand.
CW blev genvalgt til næstformand med applaus.

Ad 3. Forretningsorden.
JL: Forretningsordenen for KS repræsentantskab blev vedtaget videreført, da forretningsordenen gælder 
indtil det siddende repræsentantskab måtte vedtage en ny.

Ad 4. Ny hjemmeside.
JL: Den nuværende hjemmeside har flere mangler, såsom et betalingssystem og hvis man f.eks. kobler sig 
ind på ungdomsafdelingen, bliver man ikke ledt hen til KS hovedside.
I foråret var udvalget tæt på at købe et betalingssystem, men det glippede p.g.a. besværligheder med at 
håndtere forskellige korttyper.
BHR: Jeg har stillet nogle spørgsmål til i dag: Hvad er investeringsbeløbet i opstartsfasen og hvad er de 
årlige driftsudgifter? Desuden er det vigtigt at få klarlagt, hvem der servicerer hjemmesiden og om det er 
ulønnet eller forbundet med udgifter?

CW: Betalingssystem og medlemskartotek skal indeholdes i en ny hjemmeside, Conventus indeholder dette 
og skal indføres. 
Wordpress kan rumme dette og vælges højst sandsynligt. 
JL: Det skal selvfølgelig budgetsættes.

MG: Wordpress er et udmærket system. Classic Fyn Rundt har sin egen hjemmeside og den skal selvfølgelig 
også overflyttes, men skal vedligeholdes indtil da.
CW: Sunds Sejlklub anvender systemet og det vedligeholdes af et helt almindeligt medlem.
Tidshorisonten er marts måned for at systemet kan være klar til SX.



Ad 5. Orientering fra de enkelte udvalg og formanden.
ES: Havnefesten fik et dårligere resultat i år. Det får selvfølgelig indflydelse på regnskab og budget. 

BHR: Kølbådsudvalget ligger stille, men sejladserne afvikles uændret i 2015.

SAF: Sejlerskolen har haft en lille nedgang i elevtallet. Nu vil vi synliggøre Sejlerskolen for at få flere 
elever. Vi sigter også imod at anskaffe en ”ny” H-båd.
Vi tager endnu en H-båd ind i hallen i løbet af vinteren for at reparere og opdatere den, dette arbejde vil 
fortsætte fremover, for at flåden kan være up to date. Vi vil holde et møde med brugerne for at få forslag til 
forbedringer. Vi tror på, at klubbåde vil være fremtiden for at styrke interessen for sejlsport og derigennem få
nye medlemmer.

SG: På sidste møde snakkede vi om leje af Ynglinge til Pigesejlerne med henblik på at finde en løsning på 
betalingen.

JL: Arbejdet er igangsat for at finde den pris det koster at vedligeholde.

SG: Festudvalget for hjælperfesten har fastsat datoen til den 16. januar 2015.
BHR: Alle udvalgsformænd/stævneledere har fået ansvaret for at sende indbydelse til alle hjælpere.

TJ: Turudvalget har fået en suppleant, Jens Mohr Ernst. Udvalget barsler med nye tiltag, såsom en 1-dags tur 
til Romsø med medbragt mad eller en tur Romsø rundt med efterfølgende grill i søsportscenteret. Endelig vil 
vi forsøge med en forlænget weekend.

MO: Vi har forøget jolleudvalget til 12 personer. 80 % af alle i jolleudvalget er involveret i SX.

MG: Fælles sponsorudvikling for hele KS varetages af Christoffersen og Jan og Helle Brårup og de dermed 
også tager sig af Classic Fyn Rundt.
JL: Der findes et sponsoroplæg, som NJH og jeg har lavet.

FS: Et håb kunne være at det ny sponsorudvalg også vil se på annoncører til klubbladet, de siver lige så stille 
og roligt, og dermed bliver underskuddet større for bladet.
MO: Bladet skal gøres mere interessant med f.eks.”side 9 sejlere”.
CW: Skal vi holde på vore sejlere skal vi henvende os til kvinderne.  DS Klubkonferencen gav flere 
inspirationskilder i den retning. PU (Planlægning- og Udviklingsudvalget) kan samle alle input om gode 
ideer og bidrage til at synliggøre aktiviteterne.
JL: Vi vil opfordre til at medlemmerne kommer med indlæg til bladet, som skal fortsætte indtil videre.

SS: En kort orientering fra ”Torsdagsholdet”. I hallen er værkstedsafsnittet under opbygning af en Hems, 
som strækker sig gennem hele hallens bredde og som skal rumme indholdet af de containere, som KS ikke 
mere må have på pladsen. 
På Fayard er motoren vinterkonserveret og motorrummet er rengjort, her skal der monteres nyt 
brændstoffilter og flere andre små og store opgaver.

JL: SX har ikke fået en ny stævneleder, men Morten Grundsøe vil påtage sig opgaven med støtte fra  Hans 
Jørgen Ellekilde og JL. Andreas Kuchler vil være stævnedommer.
Containere fjernes den 5. december.
Scankap DM afholdes i august 2015.
X-press og L 23 stævne afholdes i august 2016.

Vi har et samarbejde med efterskolen om lån af både, containere og grej. Derfor skal vi aftalt et juridisk 
medlemskab for at få klare linier.

Vi har udsendt nye vedtægter for Havnefesten for at dæmme op for ubudgetterede udgifter. Der vil også blive
udarbejdet en forretningsorden. Havnefesten ønsker at involvere kommunen i planlægningen og vil derfor 
have tilknyttet en embedsmand i bestyrelsen.



Sejlsportsligaen har kostet KS en del penge, søsportsmæssigt har vi fået meget ud af det, men vi skal have 
struktur på det fremtidige arbejde.

Vi har fået fremstillet en prøvekollektion af polotrøjer med broderet logo, de vil koste 150,- og fås i hvid og 
blå.

Ad 6. Eventuelt.
MG: regelkursus forsøges gennemført i januar.

Møderække i 2015:
27/01
23/02
13/03
18/06
25/08
28/10

Generalforsamling den 10/03 og 10/11


