
Dagsorden fra bestyrelsesmøde Køge Sejlklub 12.05.2015 kl. 19. 
Deltagere: Arne Madsen, Henrik Stillhoff, Jakob Johansen, Ebba 
Glückstadt. 

- Valg af referent.

Jakob blev valgt

- Konstituering af bestyrelsen. Der skal vælges næstformand og 
sekretær og aktivitetsansvarlig

Henrik blev valgt til Næstformand. Jakob blev valgt til sekretær. 
Mht. aktivitetsansvarlig så satser vi i år på at holde et brag af en fest til 

standernedhalingen. Datoen bliver fastsat til 24.10. Undervejs 
i året prøver vi at prikke nogen til at lave et aktivitetsudvalg. Jakob er 
tovholder på festen.

- Fordeling af arbejdsopgaver/årets fokuspunkter

1. Snakke med alle udvalg min. 2 gange. Vi indkalder til første møde 
mandag d. 01.06 kl. 19. Dagsordenen er status og møde ny 
bestyrelse.

2. Forsikring. Ebba får et overblik. Vi tager det op på et senere 
bestyrelsesmøde.

3. Ebba undersøger pris på klubbens internetforbindelse og om det er 
muligt at få et wifi router til samme pris, så vi får trådløst internet i 
klubhuset.

4. Marblehead. Windsurferne stiller med 5 mand. Vi spørger de andre 
udvalg til mødet. Arne har styr på bemandingen på vandet. Alle 
hjælpere spiser med til grillfest lørdag aften. Arne er tovholder. Vi 
mangler en koordinator på land til bespisning m.m. Jakob skriver til 
pressen på sejlklubbens vegne. Koordinerer lige med Jørgen. 

5. Hvordan kommunikerer vi med medlemmerne? Nyhedsbrev mm. 
Ebba er ved at få styr på medlemslisten og dermed mailinglisten. 
Målsætningen er 1 nyhedsbrev om måneden.

6. Vild med vand. Arne snakker med Kenneth (havnefoged) og Henrik 
kigger projektet igennem og vurderer, om sejlklubben kan drage 
nytte af det.

- Status på medlemmer



Lige nu er der ca. 200 medlemmer. Ebba skriver mail til dem, der endnu 
ikke har betalt før hun sender rykker. Tilmeldingen på hjemmesiden 
virker med rigtige priser.

- Status på udvalg
Den tager vi på mødet 01.06 med udvalgsformændende

- Hjemmeside diverse.

Der ligger en masse mails, som Hans sletter, så de ikke fylder. Ebba får 
opdateret bestyrelsesdelen af hjemmesiden i samarbejde med Hans. Vi 
beder Hans om at oprette en nyhedsbrev mail, som vi kan sende 
nyhedsbrev fra.

- Eventuelt og dato for næste møde.

Næste møde er 01.06 sammen med udvalgsformænd.
På et tidspunkt skal vi snakke klubtøj/merchandise. Det kunne evt. ligge 
under et aktivitetsudvalg.


