Munkebo den 19/6-2015

Referat fra repræsentantskabsmøde den 18. juni 2015.
Deltagere: Jørgen Larsen(JL) - Eivind Skaalum (ES) - Bjarne H. Rasmussen (BHR) - Sabine Gill
(SG) -Thomas Jensen (TJ) - Morten Grundsøe (MoGr) - Carsten Wagner (CW) - Morten Grove
(MG) - Steen Asger Frederiksen (SAF)
Fraværende: Jørgen Kjær Frandsen (JKF) - Henning Wind Hansen (HWH) - Morten Olsen (MO)
- Per Buch (PB) - Frede Schjerning (FS) - Niels Juul Hansen (NJH)
Til repræsentantskabsmødet var 9 fremmødte, derfor er repræsentantskabet beslutningsdygtigt.
Referent: Søren Scavenius (SS)
Dagsorden udsendt af JL:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Godkendelse af referat fra den 7. maj 2015
Omlægning af lån
Tyverisikring
Stævneleder CFR
Orientering fra de enkelte udvalg og formanden
Eventuelt

Ad 1. Godkendelse og underskrift af referat.
Referat fra den 7. maj 2015 godkendt, underskrevet og indsat i ringbind på kontoret.
Mødedatoer for året sidst i referat.
Ad 2. Omlægning af lån.
ES: Det vil være gunstigt at omlægge lån med pant i det gamle klubhus. Det vil være gunstigt med
et 10 års lån, som er til mindre rente men med større afdrag. Dette passer bedre ind i regnskaberne
når vi ser frem i tiden i forhold til andre lån med løbetid på ca. 13 år. Det går lidt ud over
likviditeten, men vi har muligheden nu.
JL: 10 års lånet giver os en gevinst i forhold til det lån vi har nu.
Repræsentantskabet besluttede at omlægge lån.
FU får fuldmagt til at omlægge lån.
Ad 3. Tyverisikring.
JL: Vi har haft besøg af FYDICO et firma, som tyverialarmsystem til sikring af både og motorer,
når de ligger i vandet. Vi har motorer for mange penge liggende ved broen hele sæsonen. Systemet
virker på den måde, at der monteres en boks på broen med en sirene og derfra klikkes en holder på
båden. Fra holderen går der en lysleder til motoren. Holderen kan kun betjenes med en trådløs
nøgle, der sørger for at slå alarmen fra. Skulle en tyv forsøge at klippe enten ledningen eller
lyslederen over, starter alarmen og samtidig ringes der til optil 6 mobiltelefoner.
MoGr: Vi kan ikke finde et system, som er mere effektivt. Der findes mere sofistikerede systemer
med GPS, men dette system er enkelt og robust. Det er desuden nødvendigt at have bådene liggende
i vandet, da det er belastende for forældre og hjælpere at op- og isætning af RIB bådene, specielt
den Røde, i øvrigt lider bådene også under disse hyppige op- og isætninger.

JL: KS har fået et tilbud for 4 både inkl. montage.
Kan vi købe systemet og dermed sikre både og motorer og samtidig give en lettelse ved op- og
isætning?
Repræsentantskabet godkendte købet og overlader til FU at foretage indkøbet. Det skal undersøges
om der gives rabat på forsikringerne ved installering af tyverialarm.
Ad. 4. Stævneleder CFR.
MG: Vi er nødt til at foretage nogle prioriteringer i vores liv, så derfor må både jeg og Lene trække
os fra at arrangere Classic Fyn Rundt. Vi er nødt til at have andre til at trække læsset, men vi vil
selvfølgelig gerne bistå med hjælp. CFR har i år været en succes med en meget høj
gennemførselsprocent.
JL: Morten, vi har været glade for at I har taget tørnen gennem 8 år. Vi håber på din hjælp i andre
situationer.
JL: Husudvalget skal også have ny formand, idet NJH holder ved GF. Måske kan vi have en anden
form for ledelse, der kan stå for videre udvikling af udlejning og anden brug af huset, og så overlade
de praktiske opgaver til Torsdagsholdet.
BHR: Torsdagsholdet er jo frivillige og det er nok ikke muligt blandt disse at finde en, der vil træde
til som formand.
SAF: Da jeg overtog formandskabet for Sejlerskolen, var det første jeg gjorde at få arbejdet
uddelegeret, så der nu er flere små grupper, som sørger for at løse deres tildelte opgaver.
MG: Jeg ved jo godt, at man ikke forlader en post uden at have en afløser, men det har jeg ikke
kunnet skaffe. Men igen, jeg vil gerne bistå, hvor jeg kan.
ES: Det er heller ikke hensigtsmæssigt, at der kun er een i administrationen, i dette tilfælde
kassereren. Det ville være gavnligt at få at få flere involveret, og dermed få administrationen delt op
i småopgaver, så der er nogle at sparre med. Problemet er ikke at få løst de praktiske opgaver, men
at opnå et bredere grundlag.
TJ: Vi i repræsentantskabet bliver nødt til at få et oplæg fra FU, der konkretiserer problemet.
SAF: Det bliver nødvendigt at få en beskrivelse af de enkelte opgaver, så folk kan se, hvad de går
ind til.
ES: Administrationen ligger i øjeblikket hos kassereren, men han kan ikke løfte opgaven. Vi
mangler en som synes, at administrationsopgaven i sig selv er spændende.
JL: PU har vel egentlig førertrøjen med at modne opgaverne, så andre kan overtage. FU kommer
med et oplæg.
BHR: I kølbådsudvalget har vi en drejebog, som helt præcist fortæller, hvornår de enkelte opgaver
skal være løst.
SAF: Det er nødvendigt at formere gruppearbejde for at aflaste formanden for de enkelte udvalg.
Ad. 5. Orientering fra de enkelte udvalg og formanden.
JL: Intet nyt fra formanden.

ES: KS har i eftermiddag afholdt et mindre vinsmagningsarrangement for pårørende til ledere og
kunder i Nordea, som også omfatter flere af vore sponsorer. Efter vinsmagningen blev deltagerne
sejlet i Fayard til Rudolf Mathis for at støde til resten af selskabet til spisning.
Ligeledes kan jeg berette, at SX økonomisk gik rigtig godt. CFR er også blevet afviklet på en god
måde.
Matr. Udv. Intet nyt.
CW: Vi holdt i jolleafdelingen et arrangement for vore sponsorer. Der kom kun et par stykker, men
hyggeligt.
Hjemmesiden er under udvikling og de enkelte udvalg skal snarest muligt få overført fra den gamle
til den nye. Kontakt eventuelt Jørgen Holm for at få hjælp.
MoGr: SX er veloverstået med god gode tilbagemeldinger fra de 370 startende.
I jolleafdelingen er der gode takter og krabbeholdet er også en succes. Forældrene har ansvaret for
at sende børnene på vandet og også bemande en brovagt, der har forbindelse til sikringsbåden på
vandet.
CW: Metoden har bevist sit værd ved en episode, hvor en pige fik en grim flænge i panden, og
straks ved indsejlingen stod brovagt og hjælpere klar til at tage over.
SAF Vi har hentet den nylig indkøbte H-båd, der blev sejlet hjem fra Aalborg af 3 mand på 22 timer.
BHR: Kølbådene har afsluttet forårssæsonen med meget blæsevejr, kun sidste sejlads blev afviklet i
noget, der kunne minde om sommervejr, solskin og pæn luft.
SG: Pigesejlerne har 1 sejlads tilbage i forårssæsonen og der afsluttes med grillaften. Vi har 6 både
tilmeldt og alle resultater er på den nye hjemmeside. Der er ikke brug for Ynglinge i år. Vi kunne
godt tænke os at få flere deltagere, fra forsamlingen var flere gode forslag, bl.a. et besøg hos
Thurøbund. Dette vil formanden og Sabine tage sig af.
TJ: Tur til Agersø er lige blevet afviklet. 2 turbøjer er udlagt, men det 3. anker kunne ikke findes.
I fremtiden vil vi hvert 3. år udskifte ankerkæden præventivt, så vi undgår at miste flere ankre.
JL: Danske Tursejlere har udlagt 60 turbøjer i år, og de har en aftale med en fisker om om
udlægning og optagning inklusiv anker.
Ad. 6. Evt.
Intet.
Møderække: 27/8- 28/10
GF: 10/11

