Frederiksværk
Sejlklub
Emne:
Dato:
Mødested:
Deltagere:

Bestyrelsesmøde
08.10.2018
Klubhuset kl. 19
Jan Leth Svendsen, Michael Christiansen, Bent Bagger–Sørensen, Torben
Hansen, Christian Therp, Hans Erik Ottosen, Jytte Larsen
Suppleant/ Henrik Andersen, Nina Fabrin
Udvalgs
deltager

Afbud:

Referat
Beskrivelse
1. Godkendelse af referat fra
mødet den 11. september 2018.

Beslutninger
Referatet fremlagt, godkendt og underskrevet.
Hans Erik pegede dog på, at det ved sidste
bestyrelsesmøde var blevet besluttet at hvis to
medlemmer sammen ejer en båd, skal begge have
medlemskab som ”aktiv med båd”. Denne
beslutning blev nu annulleret, og i stedet for blev
det besluttet at Hans Erik skulle komme med et
oplæg til en ny kontingent struktur [Se i øvrigt bilag
1]
Adgang til klubhuset via en rampe.
15. november 2018 vedtaget
27. oktober kl 12:00 - Bestyrelsen mødes en halv
time før.
Diplomer uddeles.
Claus har fået speciel invitation
Nina sørger for små bægre og Gl. Dansk, som vi
har på lager og indkøb af Dr. Nielsen som vi ikke
har

2.
3.
4.

Ændringer til dagsorden
Næste bestyrelsesmøde
Standernedhaling
 Hvem gør hvad
 Form og indhold

5.

Nytårskur
 Start planlægning

12. januar kl. 13:00
Jan kontakter Tine vedrørende madlavning

6.

Generalforsamling
 Bestyrelsesændringer?

7. februar 2019 kl. 1900-2200 bestyrelsen møder
en time før
Jytte - Hans Erik - Michael genopstiller. Bent
genopstiller ikke men fortsætter i 2019 med i
nødvendigt omfang at varetage kassererens
opgaver i dennes fravær.
Jan efterlyser forslag til nye medlemmer. Gerne
helt nye medlemmer. Alle går i tænkeboks og
meddeler det til Jan med kommentar indenfor den
næste uges tid, hvis de har et forslag.
Det besluttes så på næste bestyrelsesmøde, hvem
bestyrelsen vil anbefale.
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7.

Sejlklubben de næste 5 år.
 Visionsmøde Junior,
sejlerskole
 Spørgeskemaundersøgelse

8.

Økonomi v/Jytte
 Fremlæggelse af regnskab
 Regnskabsgennemgang

9.

To-do liste v/Jan
 Afklaring af
forsikringsforhold/Michael
 Flytning af kontoadgang, Epost og Virk.dk

10. Klubhus
Vedligehold:
 Udvendig vedligeholdelse –
Indgangsparti
 El ved masteskur
 Gulv i juniorafdeling
 Rampe

11. Havnen v/Michael
12. Seniorudvalg v/Hans-Erik
 Sæson 2018/19
13. Sponsorudvalg
14. Aktivitetsudvalg v/Henrik
 Vinterprogram
 Nærmeste aktiviteter

Der har været kontakt med Skafte vedr.
visionsmøde, der tænkes afholdt 28.11.2018 eller
29. 1900-2200 med deltagelse af ledere og
instruktører i sejlerskolen og juniorafdelingen.
Opfølgende møder vil sikkert blive nødvendige.
Hans Erik omdelte ”Drejebog”. Visionerne for
klubben - kort og langfristet. Opdateres
regelmæssigt.
Spørgeskemaet: ”Hvad er det klubmedlemmerne
gerne vil have” udskyder til 2019
Restancer: Marianne Johanson udmeldelse
Restancen for Thomas Etwal vedrører
deltagergebyr for sejlerskolen.
Bent laver kopi af USB stik til Jan og Jytte
Budgettet er opbrugt med det, der er iværksat.
Problematikken omkring havnens
forsikringsforhold i forbindelse med subliften og
mastekranen blev bragt op. En omgående
tilbagemelding er påkrævet. Michael kontakter
havnekontoret og kommer med tilbagemelding per
e-mail.
Adgangen til foreningens e-boks er nu flyttet til Jan
med medarbejderunderskrift til Jytte.
Som et levn fra tidligere har sejlklubben et telefon
abonnement hos Oister Mobil. Det opsiges (er
sket)
Arbejdsdag 28.10.18
Det blev besluttet at acceptere tilbuddet på nyt
gulv.
 Udvendig vedligeholdelse – Henrik er
koordinator også af indkøb af nødvendigt
materiale
 Renovering af Indgangsparti kører når bådene
er kommet op. Det vil kunne bruges mens
arbejdet står på.
 Der installeres El ved masteskur
 Gulv i juniorafdeling
 Det blev vedtaget at installere en rampe i
forbindelse med indgangen til klubhuset. Bent
har påtaget sig denne opgave [bilag 2]
Intet nyt
Seniormøde hver tirsdag kl. 11:00 – God
deltagelse af begge køn.
Intet nyt
Årsprogrammet ligger på hjemmesiden. God
tilslutning til kurserne for VHF og Duelighedstegn.
Julefrokost arrangement i forbindelse med den
sædvanlige søndagsfrokost den 02. december kl.
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15. Informationsudvalg v/Jan
 Hjemmeside
16. Sejlerskolen
 18 år. Orientering ved Jan
17. Kapsejlads v/Torben
 Præmier

18. Formanden
19. Eventuelt

12.00. Man kommer med sin egen mad, men
alternativ kan den bestilles udefra. Tilmelding til
Henrik
Stor tilfredshed med hjemmesiden, der løbende
opdateres af Jan
Iflg. Skafte er aldersgrænsen for deltagelse i
sejlerskolen18 år.
Lagkagcup var et meget vellykket arrangement,
med god deltagelse,
Der er indgivet protest over klubbens finansiering
af præmierne ved kapsejladserne. Vedtaget at det
skal vurderes hvor stort et beløb, der skal bevilges
til dette. Vi får en tilbagemelding om dette.
Grundholdningen i bestyrelsen er er, at det er ok at
klubben betaler, men udgiften til præmier anføres
som et særligt punkt i budgettet.
Intet udover allerede nævnte
Ingen punkter
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Bilag 1 - Forslag til en revision af vores kontingent struktur:
Forelagt bestyrelsen 4. september 2017 af Bent Bagger-Sørensen. – Blev ikke vedtaget, da man
frygtede en nedgang af kontingent indtægterne, hvis de, der havde et familiemedlemskab, ikke ville
acceptere, at det blev erstattet af to medlemskaber, selv om den samlede pris ville være den samme.
1. Det bærende element skal som hidtil være Aktiv med båd. Administrativt er det ukompliceret at
håndtere. Disse medlemmer har naturligvis ret til at medbringe ægtefælle/partner til alle sociale
arrangementer. Kontingent kr. 800,- med mindre andet vedtages.
2. Familiemedlemskabet er derimod vanskeligere at administrere. F.eks. tæller det i forhold til dansk
sejlunion som to medlemmer. Derfor foreslår jeg at denne medlemskategori slettes og erstattes af
nedenstående nye medlemskategori pkt. 6.
3. Medlemskategorien Aktiv uden båd bibeholdes. Kontingent kr. 500,- med mindre andet vedtages.
4. Medlemskategorien juniorer bibeholdes Kontingent kr. 500,- med mindre andet vedtages.
5. Kategorien Familie med aktive børn slettes. Det er vanskeligt at administrere fordi juniorerne er en
meget omskiftelig størrelse.
6. Den nye medlemskategori er for familiemedlemmer til medlemmer i kategori 1 og 3. Det kan være
børn, ægtefælle eller en partner. Som familiemedlem kan man deltage i de af klubben arrangerede
kurser, og man får tilsendt månedsbrev til egen e-mail adresse og alt andet som medlemmerne i
kategori 1, 3 og 4 modtager. Man kan i lighed med alle andre medlemmer stemme ved
generalforsamlingen.
7. Kategori passive er uændret. Disse medlemmer og deres ægtefælle/partner kan deltage i alle sociale
arrangementer. Kontingent kr. 200,- med mindre andet vedtages.
8. Kategori æresmedlem er uændret.
Kontingentsystemet består herefter af (nævnte kontingenter med mindre andet vedtages):
Aktive medlemmer med båd
kontingent
kr. 800,Aktive medlemmer uden båd
kontingent
kr. 500,Familiemedlemmer til ovennævnte
kontingent
kr. 250,Juniorer
kontingent
kr. 500,Passive medlemmer
kontingent
kr. 200,Æresmedlemmer
kontingent
kr. 0,Jolleleje
kr. 500,Fordelene ved dette kontingentsystem er:
1. I modsætning til det nuværende familiemedlemskab med to stemme er ægtefællen/partneren helt
klart medlem med samme rettigheder og pligter som alle andre medlemmer. Det imødekommer også
et ofte udtalt ønske om at få månedsbreve og andre meddelelser sendt til den pågældendes egen mail
konto.
2. Med det nye system kan også ægtefælle/partner til medlemmer i ovennævnte kategori 1 og 2
indmeldes.
3. Rapporteringen til DS og andre er forenklet, da dataene kan trækkes direkte ud af medlemskartoteket.
4. Det giver en klar afgrænsning af de enkeltes rettigheder.
5. Kontingentopkrævningen er forenklet.
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Bilag 2 – Oplæg til rampe
Kommentarer og forslag modtages gerne

Dørkplade
30x132 cm

m
x 20 c
Lim t ræ 6
Trykimpr ægneret brædt 3,5x16 cm
400.0

Mulige placeringer
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