
Referat af bestyrelses- og udvalgsformandsmøde 
01.06.2015 i Køge Sejlklub.
Tilstede: Ebba Glückstad, Arne Madsen, Bo Abrahamsson, Jakob Johansen, Henrik Stillhoff, Eddie 
Halgren, Oskar Larsen, Henrik Holst og Martin Senderrovitz.

Formålet med mødet var at høre nyt fra de forskellige afdelinger i Køge Sejlklub.

Sejlerskolen har 18 elever. Der er et udviklingspotentiale i et spiler/kapsejladshold, men det kræver 
en investering. Der er også et ønske om en turbåd på sigt.

Jolleafdelingen er i gang. 17-20 elever. Det går godt. Har fulgt op på snakken fra 
generalforsamlingen, så alle er kontaktet omkring betaling. Der er en Zoom-jolle på vej, der 
billigere end ventet. Jolleafdelingen er optimister og zoomer derudaf. I midten af august 21-23.08 
holder jolleafdelingen en sejlweekend, hvor Joller og windsurfere evt. laver noget samarbejde om 
aktiviteter til børnene.

Windsurfafdelingen er klar til kommende sæson. Vi har surfskole om tirsdagen, som allerede er 
fyldt på 1. hold. Vi håber at oprette et hold om søndagen også. SUP skole er der 4 tilmeldte. 
Grundlovsdag og d. 20.06 har vi åbent hus. Vi har uddannet instruktører i både windsurf og SUP 
samt speedbådskørekort. Folk er engagerede. Fedt med opgørelse over medlemmer i klubben. 
Hvis surfskolen bliver en succes kommer der en anmodning om mere skoleudstyr. Målet er, at 
surfafdelingen bliver ihvertfald dobbelt så stor (fra 20 til 40 medlemmer).

Kapsejlerne er startet godt op. Der er 18 både i gang, så der er også fremgang. Der er 
klubmesterskab 03.08.

Ebba som kasserer er så småt ved at få styr på medlemmerne og betalinger. Afdelingerne har 
tjekket op på medlemmer, der sejler men ikke betaler, og det er der styr på.

Henrik har snakket lidt med andre klubber om Vild med Vand projektet. Flere klubber synes det er 
lidt noget fis. Midlerne er små. Vi vil kunne søge ca. 40-50.000 kr til noget, der bringer folk til 
vandet, ikke til udstyr. DSRS har sat gang i noget sammen med Kenneth.

Vi snakkede om sammenhængskraft i klubben. Tiltag fra bestyrelsens side er et elektronisk 
nyhedsbrev og satse på et brag af en standernedhalingsfest. Der blev også snakket om 
muligheden for at lave generalforsamling med spisning og skabe sammenhæng omkring 
standeropsætning og -nedhaling. Man må gerne høre ude i afdelingerne, om der er nogen, der vil 
være med i et aktivitetsudvalg. De kan henvende sig til Jakob via email 
jakobjohansen78@gmail.com. Det er svært at lave fælles klubmesterskaber, da der er forskellige 
behov, men man kunne evt. holde en fælles præmiefest.

Der var en debat om, hvorvidt instruktører skal have løn, kontigentnedsættelse eller lign. Generelt 
er holdningen, at man er medlem af sejlklubben, og det er et frivilligt stykke arbejde. Man kunne 
istedet belønne instruktører med privilegier som f.eks. låne båd, udstyr eller lign. og evt. en gave 
fra sejlklubben i slutningen af sæsonen som tak for hjælpen.

Bestyrelsen indkalder til budgetmøde i sensommeren. Der må udvalgene gerne have 
budgetønsker klar til næste budgetår.
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