Munkebo den 21/1-2016

Referat fra repræsentantskabsmøde den 19. januar 2016
Deltagere: Jørgen Larsen(JL) - Sabine Gill (SG) - Carsten Wagner (CW) - Frede Schjerning (FS) Aksel Sørensen (AS) – Jacob Jacobsen (JJ) – Jens Brock (JB) - Flemming Palm (FP) - Thomas Jensen (TJ) - Morten Grundsøe (MoGr) - Steen Asger Frederiksen (SAF)
Fraværende: Henning Wind Hansen (HWH) - Villy Hansen (VH)
Til repræsentantskabsmødet var 11 fremmødte, derfor er repræsentantskabet beslutningsdygtigt.
Referent: Søren Scavenius (SS)
Dagsorden udsendt af JL:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Godkendelse af referat fra den 16. november 2015
Status på visionsarbejde
Kontingent
Orientering fra de enkelte udvalg og formanden
Åbent punkt: Henrik Boye
Eventuelt

Ad 1. Godkendelse og underskrift af referat.
Referat fra den 16. november 2015 godkendt, underskrevet og indsat i ringbind på kontoret.
JL: Forretningsorden og checkliste til brug ved arrangementer bliver lagt på hjemmesiden.
Hans Jørgen Ellekilde har påtaget sig at lede L 23 stævnet.
Rækværket om den nye terrasse har foreløbig fået 22 ud af 35 mulige sponsorer.
Sponsorudvalgets 2 medlemmer Helle og Jan Brårup takker af. JL påtager sig opgaven indtil videre.
Ad 2. Status på visionsarbejde.
JL: Der er udarbejdet nogle synspunkter på visionsarbejdet. Der er udsendt en status med en
opsummering af aktiviteter i KS. Ligeledes er udsendt et oplæg til et medlemsmøde omkring
visioner. På mødet kommer Mads Flyger fra DS og holder et oplæg om KS, som han ser klubben
udefra. Lars Haagen har stillet sig til rådighed som ordstyrer for aftenen. Aftenen vil forløbe med
gruppearbejde for at sikre, at alle kommer til orde.Gruppen på 4 får udleveret et A 4 ark med en
firkant på midten og papiret delt i 4 felter. Grupperne får 10 minutter til at nedfælde ideer, derefter
formulerer gruppen en fælles holdning til KS. Her skal der ikke lægges bånd på ideer og ønsker.
Derefter samles alle ideer til en vision for KS, som kan forlægges for GF, som er i marts og indtil
videre sætter vi datoen til den 15. marts. Det gør så at medlemsmødet skal holdes den 23. februar.
FS sætter et stykke i klubbladet.
Ad 3 .Kontingent.
Kontingentniveauet blev drøftet i sammenhæng med medlemskartotek. Desuden blev de sociale
arrangementer i KS regi drøftet.
JL: Medlemsdatabasen vil blive udbygget og medlemmerne kan selv gå ind og rette egne
oplysninger. På den måde kan vi få et bedre kendskab til den enkelte, f.eks. når klubben skal have
udført et betalt arbejde, så kunne vi ligeså godt henvende os til et medlem.
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Ad .4: Orientering fra de enkelte udvalg og formanden.
JB: De unge kunne godt tænke sig at fortsætte i Sejlsportsligaen, men vil gerne have nogle flere
med.
JJ: Kølbådsudvalget har haft første møde, og bøjerne sættes i stand til den kommende sæson. Vi har
et samarbejde med Torsdagsholdet.
MoGr: SailXtreme er startet op, men jeg kan ikke være med i ugen op til sejladsen.
JL: Vi skal have fundet en som kan træde til.
FS: Klubbladet og kalenderen udkommer medio februar, deadline den 20. januar.
SAF: Vi sætter hold for den nye sæson, men vi vil gerne have flere medlemmer, så hvis nogen af jer
vil hjælpe, så ligger der oplysningsmateriale i klubhuset til uddeling. H-bådene kan også anvendes
af andre.
CW: Vi arbejder på at have en velkomstpakke klar til præsentation til GF i foråret.
TJ: Intet nyt.
SS: Torsdagsholdet arbejder med at male bordene fra terrassen. Budgettet for 2016 er afleveret.
Ankertove til bøjerne er under udførelse. CW har spurgt om Torsdagsholdet kan påtage sig
småreparationer på klubbens optimistjoller, og vi tager sagen op.
FP: Vi har øget antallet af deltagere om onsdagen fra 7 til 15. Senere skal vi planlagt
Storebæltsmesterskabet.
SG: Pigesejlerne er i gang med den nye sæson. Vi vil gerne låne H-både til et arrangement.
Hjælperfesten har nu 80 tilmeldte.
AS: Vi er i gang med at stykke budgettet sammen.
Ad 5. Åbent punkt: Henrik Boye.
JL: Ungdomsafdelingen er uden leder, derfor er Henrik Boye fremkommet med nogle tanker og
ideer, som han vil forelægge for repræsentantskabet, vær så god Henrik.
HB: Det er tanker og ideer, som jeg alene har gjort mig og er altså ikke resultatet af et
udvalgsarbejde.
Jeg så gerne:
 Mere ansvar for egen aktivitet hos den enkelte og mere hjælp til aktivitet på tværs af
afdelinger
 Afmystificering af det at lave aktivtet (det skal være nemt, og vi har alle de fysiske resurser
vi kan drømme om – men det må på den anden side ikke få lov at løbe af sporet).
 Mere fokus på Sejleruddannelse generelt - ikke blot kapsejlads) fx gn. Klubaftener
 Aktiviteter på højt niveau, der giver de erfarne mulighed for virkelig at lege, og samtidig
danne forbillede/skabe drømme hos de knap så erfarne.
Ungdomsafdeling (Med udgangspunkt i Dronningens Nytårstale….) :
 Hovedindsatsen, hvor det er sejlklubben der initierer, bør rettes mod nye optisejlere og
’krabber’


For de lidt ældre bliver behov og interesse mere diffus (nogle vil gerne blot ’plaske rundt’ en
gang imellem, mens andre vil vinde OL. Der er meget lang afstand mellem yderpunkterne).
Derfor initieres ikke som sådan træning for unge ca. 12 år og opefter, i stedet overlades dette
til interessegrupper (som kunne være forældre) der står for arrangementer for den specifikke
gruppe. Interessegruppen skal have support i form af et erfaren klubmedlem, der kender
normer og arbejdsgange i klubben. Dette klubmedlem er udelukkende
rådgivende/vejledende, og indsatsen er begrænset til mødedeltagelse efter behov.
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Aftenkapsejlads for storjoller genindføres med gennemgående sæsonpræmie (nemt og ikke
særligt resursekrævende).



Rigtig fint hvis der er mulighed for et skolesamarbejde, på linje med samarbejdet med
Kerteminde efterskole, men det forudsætter personlige resurser, der er villige til at afsætte
den nødvendige tid, ligesom, der skal foreligge en klar aftale underskrevet af sejlklubbens
formand, hvis det skal fungere.

Henover ugen har vi så følgende officielle aktivitet (som passende kunne samles i et udvalg):
 Mandag: VIP-kapsejlads (piger og evt. andre (sejlerskole?) ) der har mulighed for at sejle
kapsejlads i kølbåde, uden at blive kastet for ’tirsdagsløverne’
 Tirsdag: Kapsejlads kølbåde - Kører faktisk rigtig godt og er en væsentlig samlende
aktivitet for klubben
 Onsdag: Kapsejlads klassebåde
 Torsdag: Kapsejlads, joller
 Jolletrænning – som er initieret af sejlklubben handler så primært om krabber og opti – og
kunne vel fint ligge om mandagen – det passer fint med at mandag er den vigtige dag, hvor
der er fokus på udviklende kapsejlads og træning på ’menneskeligt’ niveau.
Henrik sluttede af med flg. bemærkninger: Ungdomsafdelingen er i krise, de unge går længere i
skole, er på de sociale medier som Facebook o.l. KS har heller ikke helt gjort sig klart, hvad man vil
med ungdomsafdelingen.
MoGr: Min kone melder sig igen i år til Krabbeholdet og synes også, at mandag er OK.
JB: Vi har faktisk været for dårlige til at inddrage og fastholde forældrene.
TJ: Det er måske også forkert at have fjernet sofagruppen, som de unge holdt meget af.
CW: kan loftet anvendes til ophold?
JL: Ring til brandinspektøren og få en gennemgang for nødvendige tiltag, så loftet kan bruges til
ophold.
Ad 6. Evt.
Intet.
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