Munkebo den 25/2-2015

Referat fra repræsentantskabsmøde den 23. februar 2015
Deltagere:

Jørgen Larsen(JL) – Eivind Skaalum (ES) – Frede Schjerning (FS) – Niels Juul
Hansen (NJH) – Henning Wind Hansen (HWH) – Bjarne H. Rasmussen (BHR) –
– Sabine Gill (SG) – Morten Olsen (MO) – Steen Asger Frederiksen (SAF) –
Carsten Wagner (CW) - Morten Grove (MG) – Per Buch (PB)
Desuden stævneleder for SX -Morten Grundsøe

Fraværende: Jørgen Kjær Frandsen (JKF) - Thomas Jensen (TJ)
Til repræsentantskabsmødet var 12 fremmødte, derfor er repræsentantskabet beslutningsdygtigt.
Referent: Søren Scavenius (SS)
Dagsorden udsendt af JL:
1.
2.
3.
4.
5.

Godkendelse af referat fra den 27. januar 2015
Regnskab 2014 og budget 2015
Udlejning af Søsportscenter
Orientering fra de enkelte udvalg og formanden
Eventuelt

Ad 1. Godkendelse og underskrift af referat.
Referat fra den 27. januar 2015 godkendt, underskrevet og indsat i ringbind på kontoret.
Mødedatoer for året sidst i referat.
Ad 2. Regnskab 2014 og budget 2015.
Regnskab 2014: Regnskabet slutter med et mindre plus.
Alt i alt et godt resultat, da KS har foretaget mange anskaffelser i årets løb.
Regnskabet er revideret med rosende ord.
Budget 2015: Budgettet opviser et et lille overskud.
FU foreslår en forhøjelse af kontingentet gældende for 2016 med 50,-, det vil være nødvendigt at få
flere penge i kassen.
Der var flere bemærkninger om differentieret kontingent f.eks. til pensionister.
Repræsentantskabet vedtog flg.: kontingentforhøjelse på 100,- for voksne og 50,- for børn gældende
fra 2016 til forlæggelse på GF.
Ad 3. Udlejning af Søsportscenter.
JL: Der er udsendt udkast til udlejning af Søsportscenter til ikke maritime formål: Motivationen for
udlejning samt retningslinier for udlejningen.
Motivation: Udlejning af søsportscenteret har til hensigt at skabe større relation og tilknytning til
KS for medlemmer i klubben via en mulighed for gøre brug af søsportscenteret til ikke maritime
formål, endvidere at skabe en medhjælpende faktor til udvikling og vedligehold af søsportscenteret.
Tanken er udlejning til kulturelle og familiemæssige formål, hvor lejemålet er tæt knyttet til
medlemmer i klubben, og altså ikke til tredjemand.
Ungdomsfester og tilsvarende arrangementer er ikke tænkt som en mulighed, da slid på inventar og
hus erfaringsmæssigt er for stort.

En af grundene til ovenstående er også: Hvad får medlemmerne egentlig for deres kontingent?
Retningslinier: En kontrakt mellem KS og medlemmer, som ønsker at leje, skal opfylde almindelige
vilkår ved udlejningen, hvilket omfatter punkter som depositum, aflevering osv., samt skærpede
vilkår på følgende punkter:
–
–
–
–

mad, der serveres skal, hvis det ikke laves selv, købes i Kerteminde Sejlklubs Restaurant
og kan kun fraviges, hvis restauranten ikke kan levere.
Tvungen slutrengøring
Medlemsskab af KS
Depositum

ES: Kan vi så ikke leje ud til f.eks. kommunen?
JL: Kommunen og andre interesseorganisationer kan leje som tidligere, men dette er for
medlemmer til ikke maritime formål.
Dette skal ikke ses udelukkende som en lejeindtægt, men også for at tilbyde medlemmerne et gode
for kontingentet.
Ad. 4. Orientering fra de enkelte udvalg og formanden.
BHR: Kølbådsudvalget holdt møde i onsdags med dommere og hjælpere om afvikling af årets
sejladser, og det resulterede i samme besætning som sidste år. Lørdag den 9/5 er et problem, da alle
hjælpere skal til samme fest.
MO og MG tilbød deres hjælp, så problemet er løst.
SAF: Vi arbejder med at sætte elevhold for sæsonen. Vi holder introaften den 5. marts.
Morten Grundsøe: Tak for tilliden til at lade mig styre SX. Det er en fornøjelse at overtage en så
udførlig drejebog fra tidligere ledelse. Alle baneledere er på plads, protestkomite er dannet,
kommunen har sagt ja, det eneste der mangler er bevilling fra Politi. Ungdomsafdelingen har lovet
at stille hjælpere. Officielle indbydelser er på vej ud. Jolleudvalget vil arrangere et ”tune up” stævne
i weekenden før. Vi mangler endnu betalingsmodulet på hjemmesiden.
ES: Ved gennemgangen af regnskabet savnede revisionen nogle steder entydig specifikation af
udgifter, så jeg vil opfordre til at beskrive nøje, til hvilket formål, der indkøbes.
SS: Materialeudvalget har haft travlt med oprydning i hallen efter byggeriet af hemsen og
tømningen af den sidste container. Der er lavet et hyldearrangement ved handicaprampen. Der er
samlet hylder oppe på hemsen. Fayards motor har fået 2 gange grunder og færdigmales på torsdag.
Køl til Fayard, som er fremstillet af Kverneland, er monteret.
HWH: Det kan godt være, at Sejlklubbens Venner er nogle ældre personer, men jeg vil gerne
opfordre dem til at melde sig som hjælpere til bl. a. SX.
CW: Betalingsmodulet til hjemmesiden er undervejs, vi stiler stadig imod den 1. marts. PU har lavet
en aftale med Turistforeningen om at promovere ”Haven ved Havet”, det skal ske ved dels at have
logo i optimistjollernes sejl og dels ved et rustfrit logo, som kan sættes på jollerne. Til gengæld for
dette får vi annonceplads i alle udsendelser fra Turistforeningen f.eks. i ”Havneguide”.
NJH: Vort nye forpagterpar holder reception på lørdag, og jeg vil opfordre jer til at komme, og husk
at støtte dem i løbet af sommeren.
Søsportscenteret har overskredet budgettet pga. byggeriet af hemsen.
Hvis man vil booke huset, kan man se på hjemmesiden, om det er ledigt.

FS: Turismens Venner har bragt klubbladet ud i Kerteminde og Munkebo til alles tilfredshed for
500,-. Egmose har bedt om en helsidesannonce i bladet.
PB: Aftensejladser for 2015 er på plads, sidst i august afholdes klassemesterskab.
MO: Vi arbejder i øjeblikket på højtryk, vi skal have aktiveret nye hold, og vi starter et
”Krabbehold” op i år. Jolleudvalget har nogle gode resurser, der sørger for en god kontinuitet i
udvalget. Vi er meget glade for den nye hems, hvor vi får god plads til sejl og grej.
SG: Pigesejlerne er begyndt at starte sæsonen op, og vi savner stadig svar på muligheden for at leje
Ynglinge, hvis det kniber med både nok.
JL: Lejen vil være 1.500,- pr. deltager. Det er i øvrigt sådan, at samarbejdet med Drigstrup
Efterskole slutter nu.
MG: CFR hjemmeside flyttes til et system, som kan passe ind med KS ny hjemmeside. Flere
deltagere i CFR har foreslået at anvende Tracking system til årets sejlads, men det bliver alt for
dyrt. Sponsorsituationen er uafklaret for mig.
CW: Sponsorsituationen er under udvikling, arbejdet vil fortsætte i næste uge, når deltagere i
udvalget vender hjem fra ferie. En af bestræbelserne går på at undgå, at flere retter henvendelse til
samme sponsor. Vi forsøger at samle indsatsen og forsøger at få nogle årssponsorater. Endnu har vi
ikke henvendt os til firmaerne.
JL: Dette emne er åbenbart svært, vi kommer altid for sent ud. CW samler alle sponsorer i et
regneark, som vil være tilgængeligt. Men alle stævneledere skal sørge for egne sponsorer i det
kommende år. Vi har indgået en aftale med Brugsen om rabatter for hele året og for alle stævner.
JL: Havnefesten har snart kørt i 50 år, og nu kniber det gevaldigt med hjælpere. Sejlerkroen flyttes,
bliver uden gulv og får et billigere orkester. Der er indført budgetter, som alle skal overholde, dette
for at få bedre styr på økonomien.
MO: Et forslag kunne være at arrangere en bådudstilling i samarbejde med Egmose.
JL: Det tager vi med. Kunne Sejlerskolen stille hjælpere, evt. nye sejlere, til Havnefesten?
SAF: Sejlerskolen havde i mange år en lille ølvogn, som gav et godt overskud.
DS Fynkreds har afholdt GF med deltagelse af NJH og JL. JL blev valgt ind i bestyrelsen.
Fynkredsen vil samle klubberne til et samarbejde.
CW og JL tager til Berlin efter invitation fra Berliner Yacht Club, dels for at besøge klubben og
genoplive gamle relationer mellem KS og BYC og dels for at aftale et samarbejde om kapsejlads og
ungdomsafdelinger.
Den 21. marts er der GF i DS regi, og der skal i den forbindelse vælges 4 medlemmer til
bestyrelsen. Der er 4 ledige pladser og 5 opstiller. JL er indstillet til en plads, og vil arbejde for at få
DS til at blive mindre bureaukratisk og få et mere folkeligt islæt, som kan komme klubberne til
gode.
Havnefogeden vil i sit forårsbrev omtale reglerne for benyttelse af jollepladsen, dette for at sikre, at
der plads til klubbens joller og henvise de større både til vinterpladsen.
Ad 6. Eventuelt.
NJH: KS og SV vil arrangere en tur til Flensborg for at besøge et værft, som er ved at bygge en 12
meter i træ ,og som samtidig opbevarer og vedligeholder flere smukke store træbåde.

Møderække: 19/3-18/6-25/8- 28/10
GF: 10/3 og 10/11

