Munkebo den 27/10-2015

Referat fra repræsentantskabsmøde den 26. oktober 2015.
Deltagere: Jørgen Larsen(JL) - Eivind Skaalum (ES) - Bjarne H. Rasmussen (BHR) - Sabine Gill
(SG) - Carsten Wagner (CW) - Steen Asger Frederiksen (SAF) - Frede Schjerning (FS) - Niels Juul
Hansen (NJH) - Morten Grove (MG)
Gæst: Aksel Sørensen (aksel@jellingnet.dk)
Fraværende: Jørgen Kjær Frandsen (JKF) - Henning Wind Hansen (HWH) - Per Buch (PB)
-Thomas Jensen (TJ) - Morten Grundsøe (MoGr) - Morten Olsen (MO)
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 27. august 2015
Regnskab
Æresmedlem
Rekruttering
Orientering fra de enkelte udvalg og formanden
Eventuelt

ES indledte mødet med at fortælle baggrunden for besøget af vores gæst. ES har længe efterlyst en
sparringspartner i klubbens økonomiarbejde. Aftalen med Aksel er faldet således ud, at Aksel stiller
op som kasserer og jeg fortsætter som regnskabsfører, derved sparer vi løn til den nuværende
regnskabsmedarbejder.
Aksel: Jeg er ny i klubben og båden ligger ved Bro 4. Jeg har en baggrund som statsautoriseret
revisor og har arbejdet med IT og økonomi. Jeg vil gerne lade mig opstille til posten som kasserer
ved GF, hvis I vil have mig. ES og jeg vil arbejde sammen. Da jeg meldte mig ind i KS, modtog jeg
et brev med medlemskort og intet andet, og så tænkte jeg, at det måtte kunne gøres bedre, så der
også lå en introduktionsskrivelse og et velkommen i klubben. Jeg vil arbejde på, at modernisere
opkrævninger og arbejde med medlemsbasen, så der kun er én, og medlemmerne skal kunne rette
deres egne oplysninger. Hvis jeg bliver valgt, kaster jeg mig over opgaven straks, så vi kan have
basis klar til januar.
FS: Vi har altså nogle medlemskort, som skal udsendes 1 gang om året og helst sammen med årets
første klubblad.
JL: Det er alt sammen gået lidt vel hurtigt, så der har ikke været mulighed for at informere på
forhånd, men jeg håber, at I kan acceptere.
Ad 1. Godkendelse og underskrift af referat.
Referat fra den 27. august 2015 godkendt, underskrevet og indsat i ringbind på kontoret.
JL fremhævede nogle punkter fra sidst: Omlægning af lån er taget op til fornyet overvejelse, idet et
forslag fra sidste møde om en kassekredit tages op af FU. På sidste møde var der et forslag om
ændring af vedtægter ved evt. nedlæggelse af klubben. Det viser sig at teksten i vedtægterne er
fyldestgørende, så derfor ingen ændring.
CW: KS har haft besøg fra Berliner Yacht Club i september, og den 28. november vil der komme en
delegation fra BYC, hvor planerne for et evt. kommende samarbejde skal drøftes. Wolfgang
Stammer er inviteret med og skal fremover være tovholder.

Ad 2. Regnskab.
ES: Regnskabet ser fornuftigt ud. For året som helhed tror jeg på et rundt nul.
JL: Desværre fik vi afslag fra Nordea Fonden til Sejlerskolens ny H-båd.
Ad 3. Æresmedlem.
JL: I klubbens vedtægter § 4 Står der: Æresmedlemmer kan på repræsentantskabets forslag vælges
af GF, hvis beslutning herom kræver 2/3 majoritet af de fremmødte stemmeberettigede. Spørgsmål
om valg af æresmedlemmer kan ikke gøres til diskussion på GF.
JL: Som retningslinier eller kriterier for udnævnelse skal vælges en person, som gennem sit virke og
engagement over en længere årrække har gjort en særlig indsats til gavn for KS. Som eksempel kan
nævnes:
-Udvist en længerevarende interesse for klubbens liv
-Er eller har været en markant personlighed i klubben
-På værdig vis have repræsenteret klubben
-Har virket på lederplan eller været medlem i en usædvanlig lang periode
-Ved sin indsats har sat sig spor i klubbens historie
-Har udført et enestående udviklende frivilligt arbejde i klubben
Æresmedlemmer er kontingentfri, har stemmeret på GF. Som æresmedlem opnår man et særligt
diplom, der bekræfter udnævnelsen og en fysisk gave( en æresnål/vase) og en buket blomster.
JL: Klubben har i dag 4 æresmedlemmer, hvoraf den ene er død. Der bør suppleres op til de
nuværende 3, der er udnævnt i 1976, 1989, 1998 og 2004.
Der kom efter nogen debat et forslag fra JL som alle kunne enes om.
JL: Til GF skal årets sejler udnævnes, forslaget er klar og vedtaget.
Årsnåle skal uddeles til 2 personer, som skal have en skriftlig indbydelse til GF.
Ad 4. Rekruttering.
JL: Det ser ud til at flere ting falder på plads:
– Stævneleder CFR er ikke endeligt afklaret, men både MG og ES vil gerne deltage.
– Sejladsudvalget, hvor JKF har taget sig af Sejlsportsligaen og gerne vil holde, har været så
heldige at Jens Brock vil overtage, men kun Sejlsportsligaen ikke Sejladsudvalget.
– Ad hoc opgaver: Her mangler vi et overblik. F.eks. vil Sejlerskolen holde klubaftner for
eleverne og invitere KS medlemmer med. Peer påtænker en aften om elinstallationer i både,
Henrik Boye vil bruge en aften på at gennemgå de forskellige bådtyper for de, som tænker
på at købe.
MG melder sig som tovholder på disse ad hoc opgaver og vil sørge for en koordination.
Ad 5. Orientering fra de enkelte udvalg og formanden.
SAF: Vi har haft en god sæson i Sejlerskolen, 27 betalende elever i år og et hold på
aftenundervisning. Jims Søferie har været en god sponsor for Sejlerskolen.
JL: Hvad med den femte H-båd?
SAF: Hvis vi havde råd, vil vi gerne beholde den, båden kan udlejes for 1.600,- for en weekend og
vi har flere elever med duelighedsbevis, som gerne vil leje.
JL: Der er forsikringer, der skal betales og hvad med en evt. opgradering, som koster kassen?
SAF: Ja, men Sejlerskolen bidrager også med nye medlemmer.

SG: Pigesejlerne vil arbejde med et nyt koncept, så det ikke kun drejer sig om kapsejlads. På den
måde kan vi måske få flere ud at sejle. Det er i støbeskeen og der kommer en omtale i klubbladet.
Thurø Sejlklub har haft succes med at sejle kapsejlads hver anden gang og øvrige gange andre
aktiviteter såsom tursejlads.
Hjælperfest er fastsat til den 29. januar 2016. Vi skal have diskuteret, hvordan vi får inviteret de
rette personer.
BHR: Da vi ikke kender det endelige antal, må vi fastsætte en kuvertpris og vente med indkøb til vi
kender antallet. De, der skal inviteres, er hjælpere til Havnefest, SX, kølbåde, klassebåde og øvrige
udvalg, der har ydet en indsats.
NJH: Vort værtspar, Mark og Pernille, synes at det går godt.
Terrasse med syd er under reparation. Terrassen mod øst ønskes også repareret. Rækværket tænkes
udført med glasafdækning, således at firmaer, som ønsker at være sponsorer, kan få deres logo på
glaspladen.
Toiletter i baggangen trænger til renovering.
JL: Er det kun pigesejlerne, som gør rent i klubhuset?
NJH: Nej, det er det selvfølgelig ikke. Men rengøringen er under al kritik. Dette skal endnu en gang
sættes i system. Der er fremstillet et skema, der viser, hvornår de enkelte udvalg har tjansen.
Husudvalget vil ikke være rengøringsfolk og rydde op efter andre.
FS: Annoncørene skal have en opkrævning på årets annoncer.
BHR: Kapsejladsmærkerne er taget op og den enlige turbøje er også taget op, men ankeret ligger
tilbage mærket af med dunk og fender. Søfartsstyrelsen er orienteret. Jacob Jacobsen stiller op som
formand for kølbådsudvalget.
MG: Intet nyt
CW: Edb udvalget fortsætter arbejdet med hjemmesiden og vil holde møde med den ny kasserer
om medlemsdelen og betalingsdelen. Den 22. november indkaldes de udvalgsformænd, som endnu
ikke er undervist. Nye medlemmer modtager kun et medlemskort, men ikke en egentlig
velkomstpakke. Vi har fundet en pakke med ”Glasjoller”, som vi deler ud til vore sponsorer, ca. 20
stk, ligeledes kunne vi uddele ”Glasjoller” til de medlemmer, som har udført et stort arbejde for
klubben. Sponsorlisten kan ses i klubbens ”Dropbox”.
SS: Torsdagholdet kæmper med et problem med den røde RIB, som er utæt i mellemskroget. Vi har
prøvet alt, hvad vi kunne finde på, lukke selvlæns med tape, søsætte igen og hvad sker, båden løber
fuld af vand på et døgn. Det er så anden gang vi forsøger. Nu har formanden lovet at tage den røde
RIB til Korsør, da der stadig er garanti på den. I værkstedet fortsætter arbejdet med hylder under
trappen, så der er faste pladser til den store grill, kompressor og slibemaskinen til udlån.
Ad 6. Evt.
Intet.
Generalforsamling afholdes den 3. november.
Næste repræsentantskabsmøde afholdes den 16. november.

