Munkebo den 2/9-2016 udg. 2

Referat fra repræsentantskabsmøde den 31. august 2016
Deltagere: Jørgen Larsen(JL) - Sabine Gill (SG) - Carsten Wagner (CW) - Aksel Sørensen (AS) –
Jacob Jacobsen (JJ) - Steen Asger Frederiksen - (SAF) - Thomas Jensen (TJ) – Niels
Juul Hansen (NJH)
Fraværende: Flemming Palm (FP) - Jens Brock (JB) - Villy Hansen (VH) – Frede Schjerning (FS) Morten Grundsøe (MoGr)
Til repræsentantskabsmødet var 8 fremmødte, derfor er repræsentantskabet beslutningsdygtigt.
NJH er formand for Sejlklubbens Venner
Referent: Søren Scavenius (SS)
Dagsorden udsendt af JL:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Godkendelse af referat fra den 2. marts og den 4. april
Budgetstatus for første halvår 2016
Status på visionsarbejde
Fonde
Havneudvikling
Orientering fra de enkelte udvalg og formanden
Åbent punkt
Evt.

Ad 1. Godkendelse af referat fra den 2. marts og den 4. april.
Grunden til, at der er 2 referater til godkendelse er, at mødet den 4. april var et atypisk
repræsentantskabsmøde med deltagelse af DS.
Begge referater underskrevet og indsat i ringbind på kontoret.
Ad 2. Budgetstatus for første halvår 2016.
AS: Det udleverede papir er en foreløbig opgørelse for første halvår opgjort den 31. august. Ved en
gennemgang af regnskabet holdt op imod budgettet ses det, at udgifterne ligger til den pæne side og
der kan regnes med et overskud. Eneste usikkerhed er havnefesten og reparationer på klubhus 1.
Vi vil i FU gerne have et budget for hvert enkelt stævne.
JL: Vi har fra FU undladt at udlevere forretningsordenen med papirer for budget for stævner.
AS: At få et budget for hvert enkelt stævne skal være en hjælp både for stævneleder og FU.
Ad 3. Status på visionsarbejde.
JL: FU har siden den 23. februar, hvor der blev afholdt medlemsmøde om visioner, arbejdet med
materialet, og det har udmundet i de papirer I har fået tilsendt. CW vil gennemgå materialet.
CW: Visionerne er som sagt samlet i 8 papirer og er tilgængeligt i KS dropbox.
Visionsplanen består af 8 stykker papir, som omhandler 4 hovedvisioner:
1. Livet i klubben
2. Ungdomsarbejdet
3. KS´s ansigt udadtil
4. Uddannelse
Forhvert af hovedpunkterne er mål, strategi, tidsramme og handling.
Krabbeholdets kontingentbetaling er under drøftelse i FU.

De optimist sejlere fra 2012/13 har vi mistet de fleste af, da vi ikke har joller til afløsning af
optimisten. FEVA joller er nok sagen fremover.
Vi har i KS 3stk 29-joller, hvoraf den ene tænkes solgt, de 2 andre er klar til sejlads og den ene
benyttes. De skal bruges som næste trin efter FEVA.
Arkivrummet skal indrettes til de unges fristed, hvor de selv kan rode og regere uden at nogle gamle
sure mænd skal irettesætte. Der arbejdes med tegningtil ændringer for at opfylde myndighedernes
krav.
NJH: Brug det lille undervisningsrum til de unge, så slipper I for myndighedsgodkendelse. Det er
enkelt at blænde vinduer af.
Dette var der en del indvendinger imod, da lokalet bruges til undervisning i andre øjemed.
CW: Det nye tiltag med skole/hjem samarbejdet er gået godt, sejladser afviklet og interessen er stor.
Det er vigtigt for KS at vise ansigtet udadtil.
JL: Arbejdet er ikke færdigt, men godt på vej og vil blive forelagt til næste repræsentantskabsmøde i
sin endelige form, så det kan komme på GF i november.
JL: Gastemedlemsskab har været til drøftelse flere gange gennem tiden. I foråret før sæson start, fik
jeg på informationsmødet for kølbådssejlerne mulighed for at skitsere nogle af de tanker, som ligger
i Kertemindes Sejlklub nye visionsplan. Visionsplanen indeholder blandt andet et oplæg til en større
differentiering i kontingentstrukturen, som gerne skal afspejle den berørings flade medlemmer
ønsker i Kerteminde Sejlklub. Et medlemskab af Kerteminde Sejlklub skal altid kunne tilpasses
medlemmernes aktuelle situation.
I disse bestræbelser ønsker vi at afdække en mulighed for, at imødekomme gæster som sejler
kapsejlads i Kerteminde Sejlklub og ikke har egen båd, med et kontingent, som afspejler deres
aktivitet i Kerteminde Sejlklub. For at kunne det, har vi brug for at kende det aktuelle antal af:
- aktive gaster uden medlemskab i KS,
- samt aktive gaster med et medlemskab af KS, men uden båd
hvilket vil sige, gaster som er fast medlem af en besætning, ikke afløsere.
Vi har derfor brug for hjælp fra alle skipperne i KS som sejler kapsejlads. Besvar denne mail med,
en kort oplysning om din besætning med vægt på det oven over beskrevet, inden den 1. oktober
2016. Gaster med medlemskab i andre klubber er ikke en del af denne kontingent struktur og skal af
den grund ikke medregnes.
Repræsentantskabet ønsker kun at lave dette kontingent, hvis det skønnes at det gavner klubben
positivt i form af vækst omkring de aktiviteter KS driver og at antallet af potentielle tilfredse og nye
medlemmer ikke er ubetydelige.
Derfor sender jeg mail ud til skipperne på aftensejladserne for at spørge, hvem de har med som
besætning og hvilken klub, de er medlem af. Gaster, der er medlem af andre sejlklubber under DS
skal selvfølgelig ikke betale gastemedlemskab. Vi er nødt til at kende problemets omfang inden vi
vedtager noget i repræsentantskabet.
AS: Vi har forsøgt at få medlemmerne til at skrive tilbage til kassereren og fortælle, hvilke
aktiviteter, man deltager i. Det er bestemt ikke lykkedes indtil videre.
JL: Formanden har fået en vild ide, som er udsprunget af fra Horsens Sejlklub, som for år tilbage
lancerede ”Horsens til OL”. Horsens havde en ungdomsafdeling, der var ved at lukke helt ned, så
derfor fik de den ide, at lancere ovennævnte. Da det først blev offentliggjort i området, meldte der
sig sponsorer, som gerne ville støtte, men som også forlangte at kende præmisserne. Sponsorer
krævede en organisation, som kunne klare emnet. At de så samtidig er så heldige, at have opfostret
Anne-Marie Rindom, som vandt bronze ved OL i Rio, er jo kun en fjer i hatten.

Turen til OL kan beskrives sådan her i penge:
14-16 år koster 250.000,- pr år
16-18 år koster 500.000,- pr år
18-23 år koster 750.000,- pr år
Det er voldsomme beløb, men de stammer fra DS. De årlige udgifter dækkes af sponsorer, DS og
forældre.
Al dette gør, at jeg synes, at vi skal lancere ”KS til OL 2024 eller 2028”.
Derfor har jeg bedt Horsens Sejlklub, DS landstræner og en sejler til at komme og holde foredrag en
gang i efteråret. Måske skulle det hedde Fyn til OL for at sikre en organisation, der kan overkomme
opgaven.
Ad 4. Fonde.
JL: Vi skal have en procedure for ansøgning til fonde. Der findes et brev, som er udformet af NJH,
der kan bruges som skabelon for nye ansøgninger. Det fortæller om aktiviteter og resultater i KS.
FU skal stå som afsender, alt. skal FU/JL have besked om ansøgningen.
NJH: Nyt tag koster voldsomt, men kan vi ikke fremskynde ønsket og tage midler fra hensættelser?
Ad 5. Havneudvikling.
JL: Kommunen har brugt en konsulent fra Odense, Jannik, til at udarbejde en plan for bebyggelse
på havneområdet.
Vi forsøger at holde fast på landpladsen, men må se i øjnene, at der skal være gode argumenter for
at forhindre byggeri. Torsdag den 1. september holdes byrådsmøde om planen, og det forventes
vedtaget, at den kommer i en 8 ugers høring.
Vi vil forsøge at få et møde mellem brugere på havnen, for at få en samlet henvendelse fra klubber
og brugere.
Ad 6. Orientering fra de enkelte udvalg og formanden.
CW: Planlægningsudvalget (PU) kører fint. Ungdomsafdelingen udvikler sig tilfredsstillende, alle
joller er i brug.
TJ: 3 ture er afviklet med succes, der mangler den sidste i år, og det er en endagstur til Romsø den
10. september. Der ligger stadig 2 turbøjer fra KS ved Hverringe.
SAF: Alle både er opgraderet med hensyn til sikkerhedsudstyr. Den 10. september
afholder Sejlerskolen for 5. gang Sejlerskole Cup med 12 hold fra hele landet.
SG: Pigesejlerne sejler hver mandag og sejladserne slutter hver gang med samme resultat, så derfor
var det sjovt at prøve at låne 4 H-både en aften. Resultatet blev helt anderledes, når alle sejler i
samme bådtype.
JJ: Kølbådsudvalget har valgt at bruge søsportscentret til afslutning på tirsdagssejladserne. Det er
med tiden blevet en succes. Et lille hjertesuk, vi har afviklet DM for L 23 og Express og blev lovet,
at vi kunne ligge samlet ved Langelinie. Men der lå en stor motorbåd og spærrede, så alle lå spredt i
havnen. Det plejer at være en stor del af et DM, at vi kan ligge sammen og have et godt socialt
samvær.
NJH: FS har problemer med labels til dem, der skal have klubbladet tilsendt. Men hvis kasseren får
oplysninger om de adresser sponsorer og lignende, der ikke er i medlemsarkivet er det ikke noget
problem at skrive labels ud i følge Aksel. Sejlklubbens Venner skal også på udflugt til Romsø den
10. september, se bladet. Leif Persson er blevet Danmarksmester i Ylva, det skal med på GF.

SS: Der er blevet fremstillet et stativ til flagbøjer til kapsejlads, placeret på de sydligste fliser. I
morgen torsdag går torsdagsholdet i gang med oprydning af plads for joller. Der står en catamaran,
som altid er i vejen lige ved indkørslen, den kunne vi godt tænke os at få flyttet.
AS: Opkrævningssystemet i forbindelse med hjemmesiden er ved at være på plads.
JL: Næste repræsentantskabsmøde er det sidste inden GF, så der skal vi have en liste over alle
udvalgsformænd, som ønsker at fortsætte eller nye, som vil indtræde. De nuværende
udvalgsformænd bedes sørge for afløser, såfremt de ikke vil fortsætte.
Jl stiller ikke op til DS ved næste valg. Jl har meldt sin afgang som formand for KS og dukker der et
emne op er det fint, ellers holdes der en kattelem åben.
Næste møde er den 10. oktober.

