Sejlklubben LYNÆS

Referat

Bestyrelsesmøde 20. februar 2018 kl. 19:00
Deltager: Hans-Kurt Andersen (HK), Lis Lindegaard (LL) , David Ipsen (DI), Frederik Wedel-Heinen
(FH), Knold, Jørgen Bøe (JB); Berit Christiansen (BC); Ejler Borck (EB); Bent Bennedsen (BB);
Henning Avai (HA) stedfortræder for TH
Afbud: Tom Winther Hansen (TH); Henrik Petersen (HP); Berit Christiansen (BC)
1.

Evaluering af generalforsamlingen
a) Generalforsamlingen generelt
HK: udtrykte sin glæde for den samlet bestyrelses arbejde i det forgangene år.
LL: Var især glad for at udvalgene fik taletid til ordentlige beretninger.
DI: Generalforsamlingen var for langtrukken.
LL: Regnskabsgennemgang kan måske laves kortere, f.eks. ved kun at nævne
hovedtallene, da specifikationerne er sendt ud i forvejen.
JB: Der bør sættes begrænsning på udvalgenes beretning.
HA: Der var lidt støj på stolerækkerne, angående sammenlægningen.
JB: Udvalgene tager sig af de tiltag, der knytter sig til de enkelte aktiviteter, men vi
skal finde ud af, hvor der er fælles flader. Angående støj, skal vi være tålmodig, det
tager tid.
Knold: Vi skal passe på der ikke bliver en klub i klubben. Bestyrelsen må træffe valg
om navn.
HA: Spørger om det administrativt er svært at skifte navn, LL oplyser det er
forholdsvis enkelt.
BB: Det er positivt at to kajakroer vil være med i juniorudvalget.
b) Forslag til at gøre GF bedre.
HK: Udvalgene kan skrive beretningerne på forhånd, så de kan ligges på
hjemmesiden, ligesom regnskabet.
LL: Vi skal huske at lave en ordentlig køreplan for GF, så vi f.eks. ikke står uden
medlemsliste.
BB: Forslår at peppe regnskabet op med diagrammer.
FH: Det var vigtigt at vi fik medlemsudviklingen med, på forskellige leder.
LL: 110 havde klikket på linket ”En stærk opfordring fra kasseren”.
JB: Vi skal passe på ikke at køre medlemmerne flade.

2.
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Lyn-X
BB: Tilskuddene fra kommunen til Lyn-X bliver mindre i årerne fremover, så enten skal
vi have flere sponsorater eller flere frivillige til at hjælpe med arrangementet.
Der bliver en del opgaver, der vil være fælles for interessenterne på havnen.
EB: Vi ved godt hvordan vi får frivillige til stævner. EB forslår der laves et loppemarked.
BB: Det er prøvet, men mange besøgende kommer så kun for at besøge
loppemarkedets, uden at have interesse for livet på havnen. Da der blev forsøgt med

Sejlklubben LYNÆS

Referat

stumpemarked, var der en stadeholder.
Der skal være balance mellem surfing og anden sejlads, mest realistisk er det pt. med
matchrace foran havnen.
Lyn-X 2018 har fokus på børn og deres forældre, det er især denne gruppe vi er
interesseret i at tiltrække på havnen.
Knold: Det forsøges stadig at tiltrække en RC-klub, der kan komme og lave noget
sejlads med radiostyret både.
Bassinerne mellem broerne bliver delt mellem aktiviteterne, så de ikke kommer i vejen
for hinanden.
HK: Matchrace kommer formodentlig til at foregå i Vapiti og Rubella, da det er de to
både der er mest ens i havnen. Spørgsmålet er bare hvilke hold der skal sejle.
FH: Kapsejladsudvalget vil gerne påtage sig arbejdet med matchrace.
HK: Ønsker der laves ”Kom og tegn” i klubhuset.
BB: De forretningsdrivende bør byde ind i projektet, da det vil give meromsætning,
med de mange besøgende.
LL: Ihukommende medlemsstatistikken, er det vigtigt at vi tiltrække de 23-59-årige.
3.

4.

5.
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Børneattester
HK: Det er lovpligtigt, at klubben indhenter børneattester på alle, der beskæftiger
sig med børn, derfor skal udvalgene snarest melde ind, så der kan indhentes de
lovpligtige børneattester.
Juniorudvalget
Efter generalforsamlingen, meldte 2 kajakroer sig til at være med i juniorudvalget.
Når vi har et juniorudvalg, vil det give mening også at inkludere junior-kajakroer.
Eventuelt
Knold: Alle udvalg sender oplysninger på de nye udvalgssammensætninger.
EB: Var utilfreds med annonceringen af flotillesejlads til Færøerne og var sikker på
det var derfor arrangementet måtte aflyses. Dette blev tilbagevist af HK, der kunne
oplyse at arrangementet var annonceret som alle andre arrangementer.

