
Munkebo den 24/10-2016

Referat fra repræsentantskabsmøde den 24. oktober 2016

Deltagere: Carsten Wagner (CW) -  Aksel Sørensen (AS) –  Jacob Jacobsen (JJ)  - Steen Asger    
      Frederiksen – (SAF) - Sabine Gill (SG) - Villy Hansen (VH) - Jens Brock (JB) - Frede 
      Schjerning (FS)

   
Fraværende: Flemming Palm (FP)  - Morten Grundsøe (MoGr) - Jørgen Larsen(JL) - Thomas 
Jensen (TJ) - NJH (formand for Sejlklubbens Venner)
 
Til repræsentantskabsmødet var 8 fremmødte, derfor er repræsentantskabet beslutningsdygtigt.
  

Referent: Søren Scavenius (SS)

Dagsorden udsendt af JL:

1. Godkendelse af referat fra den 31. august
2. Klubhusudvalget 
3. Havneudvikling
4. Fonde
5. Orientering fra de enkelte udvalg og formanden
6. Åbent punkt
7. Generalforsamling
8. Evt.

Ad 1. Godkendelse af referat fra den 31.august.
Referat godkendt underskrevet og indsat i ringbind på kontoret.

Ad 2. Klubhusudvalget.
VH: Taget på restaurant er under reparation, udgift ca. 100.000,-
Der er et stærkt ønske om at indrette et handicaptoilet i forgangen til kontoret, samtidig ønskes en 
forskønnelse af området.
Lokale til KS ungdom indrettes i loftrummet over skolestue, projektet er godkendt af kommunen.
Adgang til depotrum over KK/KS indgang via hemsen i hallen er ligeledes godkendt af kommunen.
Der ønskes solafskærmning/persienner ved vinduer mod vandet for at sænke temperaturen i salen 
om sommeren.
Der har før været talt om lysdæmpning i salen, for dels at gøre det mere hyggeligt ved 
sammenkomster og alligevel have godt lys ved undervisning. Flere ønskede projektet gennemført.
Vi arbejder videre og kommer med et budget. Kajakklubben har fået lavet udsugning og 
solafskærmning.

Ad 3. Havneudvikling.
CW fremlagde baggrunden for havneudviklingsplanen.
CW: Et lille udvalg bestående af JL, CW, Simon Riber, Dorthe Hindsgaul alle fra KS samt Mogens 
Hansen, formand for AMANDA, arbejdet med et høringssvar til kommunen. Det meste af indholdet
blev fortalt af JL på det store fællesmøde i Kertemindehallen og en artikel i Fyens Stiftstidende. Der
er i skriftet argumenteret for bevarelse af Marinapladsen. Om sommeren kan pladsen anvendes til 
mange formål, f.eks. ønskede DS for et par år siden, at KS blev gjort til et center, der skulle 
uddanne elitesejlere. Ligeledes vil der i de kommende år blive større interesse for jollesejlads og 
dermed et øget behov for plads.
Alt i alt et meget fint og gennemarbejdet skrift.



Ad 4. Fonde.
CW: Indtil videre har KS haft succes med ansøgninger til fonde, og indtil nu er der fremkommet 
flere ønsker.

Ad 5. Orientering fra de enkelte udvalg og formanden.
FS: Nyt blad er just udsendt. Næste blad kommer efter GF, så hvis noget skal med, så skal det være 
lige efter GF.
VH: Vi vil forsøge med en fotokonkurrence igen med billeder fra sæson 2016.

SAF: Sejlerskolecup blev afviklet med stor succes. Steen Windtlev DS vil forsøge at få et 
forsikringsselskab som sponsor fremover.
Sejlerskolen har haft elever til eksamen med en ny censor, der var benovet over det høje niveau.
Bådene er rigget af.
Undervisningen vil undergå forandringer, og der vil blive gjort mere for at uddanne instruktører.
Vi har nu 18 til 20 elever til teoretisk undervisning.

JB: Sejladsudvalget/sejlsportsligaen: KS blev nr. 4 i år. 1 point fra en plads på podiet. Holdet 
fortsætter til næste år. KS har meldt ind for afholdelse af stævne i 2017.

JJ: Det har været en forrygende sæson med 40 deltagere. Dommerteamet fortsætter i 2017. Vi har 
holdt afslutning med udvalget. Bøjerne skal repareres og nye ankre skal udtænkes. 

SG: Pigesejlerne vil gerne have flere med på banen om mandagen, så måske kan vi få H-både til at 
deltage.
SAF: Vi har en pigebåd, der gerne vil deltage om mandagen.
SG: Skal vi arrangere hjælperfest i Jan/Feb.? FU sagde ja, så udvalget bestående af Morten Grove, 
Bjarne Rasmussen, Thomas Jensen og Sabine Gill går i gang.

AS:Regnskab og budget pr 30/9 ser ikke så ringe ud som frygtet, der er et lille overskud.

CW: Jolleudvalget har haft en fin sæson med supervejr. Vi har 5 storjollesejlere og 20 optimister.
Der arbejdes på at indkøbe 2 eller 3 Feva joller. Den ene 29´ er solgt. FU arbejder med 
fondsansøgningers afsendelse.

SS: Torsdagsholdet har et forslag til mærkning af klubjoller, forslaget er overdraget til CW.
Der arbejdes videre med jollestativ. Catamaranen er nu flyttet, så dommerbåden kan komme på sin 
vinterplads. Alle bøjer taget op, der mangler en, som må ligge på stranden et sted. Askeladen og 
Limbo er taget op og kørt til Egemose for eftersyn. 1 RIB bliver i vandet til brug for jollesejlere.

Ad 6. Åbent punkt.
AS: Brejning Sejlklub har fået fat i et foredrag af Mikkel Beha, og det er sponseret.
Kunne vi ikke i KS få en sponsor til det samme?

Ad 7. Generalforsamling.
CW: Vi skal finde en formand til jolleudvalget.

Ad 8. Evt.
Intet.

Næste møde ikke fastlagt.


