Munkebo den 28/8-2015

Referat fra repræsentantskabsmøde den 27.august 2015.
Deltagere: Jørgen Larsen(JL) - Eivind Skaalum (ES) - Villy Hansen (VH) - Bjarne H. Rasmussen
(BHR) - Sabine Gill (SG) -Thomas Jensen (TJ) - Morten Grundsøe (MoGr) - Carsten Wagner (CW)
- Steen Asger Frederiksen (SAF) - Morten Olsen (MO)
Fraværende: Jørgen Kjær Frandsen (JKF) - Henning Wind Hansen (HWH) - Per Buch (PB) Frede Schjerning (FS) - Niels Juul Hansen (NJH) - Morten Grove (MG)
Til repræsentantskabsmødet var 10 fremmødte, derfor er repræsentantskabet beslutningsdygtigt.
Referent: Søren Scavenius (SS)
Dagsorden udsendt af JL:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Godkendelse af referat fra den 18. juni 2015
Omlægning af lån
Tyverisikring
Rekruttering
Restaurant Kerteminde Sejlklub
Orientering fra de enkelte udvalg og formanden
Eventuelt

Ad 1. Godkendelse og underskrift af referat.
Referat fra den 18. juni 2015 godkendt, underskrevet og indsat i ringbind på kontoret.
JL fremhævede nogle punkter fra sidst: Vinsmagning ved ES for vore sponsorer, det var en succes.
Nordeafonden er ansøgt om midler til den nye H-båd, det afgøres den 5. september.
Ad 2. Omlægning af lån.
ES: Sidst blev det lagt frem, at det ville være gunstigt at omlægge lån med pant i det gamle klubhus.
Efter en debat om emnet, blev det besluttet at bibeholde det oprindelige lån.
En afart af låneomlægning kunne være at indfri en større del af lånet, hvis likviditeten tillader det.
Yderligere debat om emnet mundede ud i, at der er en holdning til at afdrage ekstraordinært, hvis
økonomien tillader det.
ES: Vi har tilsyneladende et lille problem i vore vedtægter i § 17 vedr. evt. opløsning af klubben.
Ordret står der: I tilfælde af klubbens opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til
ideelle, søsportslige formål indenfor Dansk Sejlunion.
Dette vil indebære, at skat blander sig.
Ændringen skal gå på, at evt. overskud skal gå til almennyttigt formål, f.eks. til ungdomsarbejde i
Dansk Sejlunion.
FU vil se andre klubbers vedtægter igennem og finde den rette formulering og derefter lave en
indstilling til oktobermødet, så ændringen kan forelægges på GF.
Ad 3. Tyverisikring.
JL: Standere til tyverisystemet er opsat, systemet er færdigmonteret både på land og i bådene. Der
resterer nu en oplæring af brugerne. Systemet virker på den måde, at der er monteret 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.
CW: Det kunne være en ide, at opsætte en kort instruktion på nøgleskabet, så alle bliver bekendt
med systemet.
BHR: Nøgleskabet indrettes med 5 rum forneden og 3 rum foroven, så det bliver lettere at holde
orden i nøgler og dødemandssikring til hver båd.
JL: RIB-både bør ikke anvendes til at udlægge og optage bøjer, ankre og liner, det går hårdt ud over
gummibelægningen på pontonerne. Fiberbådene bør anvendes til de tungere opgaver. Den nye RIB
har allerede fået svære skader fra de sidste stævner.
Ad. 4. Rekruttering.
JL: Vi har et påtrængende problem med at rekruttere nye folk til vore forskellige udvalg, lige nu har
vi behov for:
– Stævneleder til Classic Fyn Rundt
– ny klubhusudvalgsformand
– Sejladsudvalget (sejlsportsligaen)
– ad hoc opgaver (foredrag, vidensdeling, fundraising m.m.)
JL: Husudvalget skal have ny formand, idet NJH holder ved GF. Heldigvis har vi fået tilsagn fra
Villy Hansen, som er villig til at stille sig til rådighed, det er vi glade for. Vi indstiller Villy til GF.
JL: Sejlsportsligaen hører ikke umiddelbart under ungdomsafdelingen, så vi skal prøve at finde en
ildsjæl til opgaven. JKF kan pga. arbejde ikke fortsætte på posten.
Ad. 5. Restaurant Kerteminde Sejlklub.
VH: Vi har hørt, at der er rygter om det nye værtspar. Jeg har selv benyttet mig af værterne til et
arrangement for 60 personer og har været meget tilfreds.
JL: Vi forpligter stævnelederne til at forespørge i restauranten om levering af mad.
BHR: vi har været godt tilfredse om tirsdagen, men det er jo et spørgsmål om
forventninger/oplevelser.
Ad. 6. Orientering fra de enkelte udvalg og formanden.
ES: Regnskabet er udsendt pr. mail. Oversigtsblad blev omdelt. I det store overblik kan vi se, at SX
og CFR er gået godt i år. Havnefesten ser ud til at blive bedre end 2014. For første gang i mange år
er der medlemsfremgang.
CW: Mht. hjemmesiden vil der blive afholdt et kursus for alle brugere/udvalg før den gamle
hjemmeside nedlægges.
PU får besøg fra Berliner Yacht Club i midten af september. BYC afholder hvert år en klubtur rundt
i Østersøen og har forespurgt, om deres tur i 2016 må slutte i Kerteminde i slutningen af sæsonen.
VH: Kortsystemet har været et mareridt i det sidste ½ år. Systemet har været nede, og nye kort kan
ikke udstedes. Der har været pilfingre i Teknikrummet, så computeren har været nede. Vi rydder nu
op, så ikke alle har adgang til rummet. Systemet ventes klar i løbet af ugen.
SS: Torsdagsholdet har siden sidst arbejdet med oprydning i værksted, ophængning af værktøj til fri

afbenyttelse for medlemmerne. Nu er der etableret tyverisikring på 4 pladser ved Bro 5.
BHR: Jeg forsøger at finde en afløser, da mit helbred ikke mere rækker til at være formand for
udvalget.
MoGr: Vi har i forbindelse med SX haft en protest, som vi har behandlet, men den er afvist af DS.
Vi har søgt et sponsorat til vort Krabbehold, så de kan se reglementerede ud i redningsveste.
MO: Vi er på udkig efter nogle Feva joller, skal vi købe eller leje, FU spørges.
CW:Det er ikke alle fra årgang 2012, der er klar til 29´, og derfor er der behov for andre joller. Det
er vigtigt med 2-mandsjoller for at komme videre med dem, der ikke kun er interesseret i
kapsejlads.
MO: Det er vigtigt for os at beholde disse unge mennesker i klubben.
JL: Albanifonden har frist for ansøgninger indtil 15. oktober, så vi må søge et sponsorat.
MO: Jeg prøver at finde en afløser, da mit arbejde kræver mere og mere tid.
SAF: Den nye H-båd er kommet hjem og har fået plads ved bro 5. En gang om måneden vil vi lave
klubaften for vore medlemmer og vi vil invitere KS medlemmer til disse aftner.
SG: Pigerne har været på studietur til Thurø, der har 70 tilmeldte piger. De råder over 5 Solinger og
afholder kapsejlads hver anden gang. Halvdelen vil sejle kapsejlads og halvdelen vil hygge. Thurø
afholder Hyæneræs med rigtig mange deltagere. Besøget gav mange nye ideer.
TJ: Sidste uges tursejlads til Ballen var en stor succes med 20 deltagende både og godt sejlvejr.
Vi har problemer med vore udlagte bøjer, der er lagt 2 ud ved Hverringe, men den ene er væk Det
ser ud til, at der forsvinder 2 bøjer om året.
JL: Tursejlerne har en fisker til lægge ud og tage op, og han tager bøjer og anker op hvert år.
TJ: Vi overvejer, hvordan vi kan gøre det fremover.
Vi arrangerer Romsøtur den 12. sept. I samarbejde med SV.
JL: Vi skal have en Hjælperfest i Febr.
JL: KS har fået henvendelse om afholdelse af DM for L23og Albin Express i uge 33 2016. Vi har
sagt ja og Dan Larsen og Jakob Jensen vil være tovholdere på arrangementet.
Halberg Rassy klubben har ligeledes henvendt sig og vil gerne afholde træf i en weekend i august
2016, men det skal så være den 27-28 august for ikke at kollidere med L23/Express stævnet.
Der forventes over 50 både til træffet. Mange vil komme fredag, lørdag kapsejlads og
familiekonkurrencer.
Afriggerfesten arrangeres af JL, men der er en, der skal tage sejladsen, SAF sørger for dette.
Efterskolen er startet i dag på sejladser.
Ad. 7. Eventuelt
Intet.
Næste møde: 28/10
GF: 10/11

