
Munkebo den 28/1-2015

Referat fra repræsentantskabsmøde den 27. januar 2015

Deltagere: Jørgen Larsen(JL) – Eivind Skaalum (ES) – Frede Schjerning (FS) – Niels Juul 
Hansen (NJH) – Henning Wind Hansen (HWH) – Bjarne H. Rasmussen (BHR) – 
Thomas Jensen (TJ) – Sabine Gill (SG) – Morten Olsen (MO) – Steen Asger 
Frederiksen (SAF) – Carsten Wagner (CW)

Fraværende: Jørgen Kjær Frandsen (JKF) – Morten Grove (MG) – Per Buch (PB)

Til repræsentantskabsmødet var 11 fremmødte, derfor er repræsentantskabet beslutningsdygtigt.

Referent: Søren Scavenius (SS)

Dagsorden udsendt af JL:

1. Godkendelse af referat fra den 25. november 2014
2. Regnskab 2014 og budget 2015
3. Udlejning af søsportscenter
4. Relationer mellem KS og Sejlklubbens venner
5. Orientering fra de enkelte udvalg og formanden
6. Eventuelt

Ad 1. Godkendelse og underskrift af referat.
Referat fra den 25. november 2014 godkendt, underskrevet og indsat i ringbind på kontoret.
Mødedatoer for året fastsættes senere.

Ad 2. Regnskab 2014 og budget 2015.
Regnskab 2014: Terrasse og loft i værksted er straksafskrevet, hvorefter regnskabet viser – 3.000,-.
Alt i alt et godt resultat, da KS har foretaget mange anskaffelser i årets løb.
Regnskabet revideres i februar.
Balance forelagt, der afskrives fortsat pænt.

Budget 2015: Forslag til budget uddelt. Ændringer skal foretages, idet resultatet er negativt.
De enkelte udvalg bedes svare inden 4. februar.
KS bankforbindelse blev diskuteret, idet der betales gebyr for de enkelte udvalgs konti. 
Repræsentantskabet giver kassereren fuldmagt til at skifte bank.

Ad 3. Udlejning af søsportscenter.
JL: På efterårets GF blev muligheden for udlejning af søsportscenteret kort nævnt under pkt. 5 
Formandsvalg samt pkt. 7 Evt.
Udlejning af søsportscenteret har til hensigt at skabe større relation og tilknytning til KS for 
medlemmer i klubben via en mulighed for gøre brug af søsportscenteret til ikke maritime formål, 
endvidere at skabe en medhjælpende faktor til udvikling og vedligehold af søsportscenteret.
Tanken er udlejning til kulturelle og familiemæssige formål, hvor lejemålet er tæt knyttet til 
medlemmer i klubben, og altså ikke til tredjemand.
Ungdomsfester og tilsvarende arrangementer er ikke tænkt som en mulighed, da slid på inventar og 
hus erfaringsmæssigt er for stort.
En kontrakt mellem KS og medlemmer, som ønsker at leje, skal opfylde almindelige vilkår ved 
udlejningen, hvilket omfatter punkter som depositum, aflevering osv., samt skærpede vilkår
på følgende punkter:



– mad købes i Kerteminde Sejlklubs Restaurant og kan kun fraviges, hvis restauranten 
ikke kan levere.

– Tvungen slutrengøring
– Medlemsskab af KS
– Depositum

En af grundene til ovenstående er også: Hvad får medlemmerne egentlig for deres kontingent?
Hvordan kommer vi i gang, det kunne være en prøveperiode for at se, om der f.eks. er service nok.
Jeg forestiller mig en leje på ca. 3.500,-
I de gamle regler står der, at søsportscenteret kun må anvendes til maritime formål.

Der udspandt sig en debat om problemstillingen, og konklusionen blev, at emnet sættes på til GF 
som et forslag.

Ad. 4. Relationer mellem KS og Sejlklubbens venner.
NJH: Sejlklubbens Venner (SV) er en forening, som man ikke kan melde sig ind i, men som man 
skal anbefales til. SV afholder generalforsamling og enkelte arrangementer i årets løb. 90 % er 
medlemmer af KS, men de 10 %, som kun er medlemmer af SV, har samme privilegier som om de 
var medlemmer af KS. De modtager bladet og får samme rabat som KS medlemmer.
HWH: SV bidrager også økonomisk med tilskud til KS, når der er overskud. SV er en forening for 
gamle medlemmer, som måske ikke mere har båd, men gerne vil have tilknytning til KS. Det bør vi 
værne om. Et medlem af KS repræsentantskab er medlem af bestyrelsen i SV.

Ad. 5. Orientering fra de enkelte udvalg og formanden.
FS: Turismens Venner bringer klubbladet ud i Kerteminde og Munkebo, det koster kilometerpenge, 
ca. 500,-
NJH: Villy Hansen fra torsdagsholdet har tilbudt sin hjælp i klubhusudvalget. Kajakklubben har 
spurgt os om møbler til terrassen, vi har sagt ja. Kajakklubben har gjort rent i baderummene, meget 
grundigt og fint. Kajakklubben har ligeledes tilbudt os at deltage i et foredrag med en tidligere 
jægersoldat, nærmere i bladet. Kalenderen står foran udgivelse, hvis der er kommentarer, så inden 
en uge.
HWH: Intet.
ES: Intet
SSA: Loftet i værkstedet er færdigt på nær rækværk og enkelte lister. Indretning af hylder for sejl 
og grej pågår. Der er foretaget oprydning i hallen, så der er plads til en H-båd, som skal renoveres.
Motor i Fayard er taget ud for maling og mindre vedligehold. Kølvægt til Fayard fremstilles af 
Kverneland.
TJ: Der kommer datoer for årets tursejladser i kalenderen. HWH kunne ønske sig en koordinering 
med SV mht. endagstur til Romsø. Endagstur til Romsø er planlagt til en lørdag.
SG: Pigesejlerne har foretaget en hovedrengøring i huset i forbindelse med en julefrokost. Der er 
desværre en, der har meldt fra til den kommende sæson, så vi har kun 6 både på nuværende 
tidspunkt. Vi vil lave et reklamefremstød i bladet.
MO: Vi har fået 2 nye aktive medlemmer i jolleudvalget, og vi når også at få rekorddeltagelse i 
storjoller, så ungdomsafdelingen får et meget aktivt år.
SAF: Vi holder 2 instruktørmøder om måneden. Vi pønser på at nedsætte alder for deltagelse til 18 
år fremover. Vi skal fornyet vor DS-certificering af sejlerskolen, det kræver et åbent hus 
arrangement, som vi vil gøre fælles med ungdomsafdelingen. Der er en H-båd i hallen til 
renovering.
CW: IT-udvalget er klar til at søsætte den ny hjemmeside og det forventes, at den kan ses den 3. 
februar. Betalingssystem er OK, det er NemTilmeld. Det skal være den enkelte stævneleder, der 
sørger for at få indbetalinger overført til egen konto, helst hver dag for at indgå et eventuelt tab.
Der er møde igen den 23. februar i repræsentantskabet, hvor IT-udvalget forelægger systemet.



JL: Kirketorp har meldt fra til at bestyre Sejlerkroen. Kresten og JL vil stå for kroen i 2015. 
Havnefogeden sender en orientering ud, hvoraf det bl.a. fremgår, at der ikke må stå joller over 18 
fod med master på.
Torsdag er der møde i sponsorudvalget. 
Morten Grundsøe kørte rundt til vore sponsorer/butikker med en lille glasting og et takkebrev, det 
blev meget positivt modtaget. 
Dorthe Hindsgaul har påtaget sig opgaven med at besøge butikkerne for at opnå rabat til KS 
medlemmer.

Vi har søgt 138.000,-til en ny ribbåd til afløsning af Double O hos Fionia Fonden, Trygfonden og 
Tuborgfonden. NJH har søgt Energi Fyns Almene Fond  om en afløser for Askeladen.

Ad 6. Eventuelt.
Intet.

Næste møde: den 23. februar


