
Munkebo den 16/11-2015 

Referat fra repræsentantskabsmøde den 16. november 2015.

Deltagere: Jørgen Larsen(JL) - Sabine Gill (SG) - Carsten Wagner (CW) - Frede Schjerning (FS) -   
      Aksel Sørensen (AS) – Jacob Jacobsen (JJ) – Jens Brock (JB) - Flemming Palm (FP) - 
      Villy Hansen (VH)

                       

Fraværende: Henning Wind Hansen (HWH) - Thomas Jensen (TJ) - Morten Grundsøe (MoGr) – 
         Steen Asger Frederiksen (SAF)

 
Til repræsentantskabsmødet var 9 fremmødte, derfor er repræsentantskabet beslutningsdygtigt.

Referent: Søren Scavenius (SS)

Dagsorden udsendt af JL:

1. Godkendelse af referat fra den 26.oktober 2015
2. Valg af næstformand
3. Forretningsorden
4. Opgaver i vinter
5. Orientering fra de enkelte udvalg og formanden
6. Eventuelt

Ad 1. Godkendelse og underskrift af referat.
Referat fra den 26.oktober 2015 godkendt, underskrevet og indsat i ringbind på kontoret.
JL: Velkommen til dette første møde efter generalforsamlingen og velkommen til vore nye 
medlemmer af repræsentantskabet. Vi vil sørge for en blød opstart for vinterens arbejde, som nok 
vil forme sig mere som gruppearbejde, idet der har været en tradition for, at hvert udvalg passede 
sit.
Classic Fyn Rundt (CFR) mangler en leder, men Eivind Skaalum, Claus Hamdrup overtager og får 
hjælp af Morten Grove.
Hjælperfest er fastlagt til den 29. januar og med samme arrangører som sidste år.

Ad 2. Valg af næstformand.
JL: På det første repræsentantskabsmøde, som afholdes senest 14 dage efter den ordinære GF i 
november, vælger repræsentantskabet blandt sine medlemmer klubbens næstformand, som ikke kan 
være den valgte formand eller formanden for økonomiudvalget.
Klubbens formand, næstformanden og formanden for økonomiudvalget (kassereren) udgør 
forretningsudvalget (FU).
FU tegner klubben og forestår den daglige ledelse efter de retningslinier repræsentantskabet 
fastlægger og under ansvar over for dette. Til at bistå hermed kan repræsentantskabet oprette et 
sekretariat.

CW blev valgt med akklamation.

FU mødes hver anden onsdag i vinterhalvåret og hver onsdag i sommerhalvåret kl. 17 til 18.
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Ad 3. Forretningsorden.
Forretningsordenen for Kerteminde Sejlklub findes på hjemmesiden: http://www.kerteminde-
sejklub.dk/wp-content/uploads/2015/03/ks2015-02-forretningsorden.pdf

Der findes et hjælpeskema/checkliste til brug for udvalgsformændene ved arrangement af stævner. 
Dette er endnu ikke tilgængeligt på hjemmesiden, men vil blive lagt ud hurtigst muligt. (JL)

Ad 4. Opgaver i vinter.
JL:Angående visionsarbejdet: I de gamle vedtægter var der et afsnit, som omhandlede visioner, men
i øjeblikket har vi ikke en rød tråd, der viser hvor vi skal hen.
Ligeledes bør økonomiske beslutninger følge visionerne.
Desuden mangler der i øjeblikket en ungdomsleder, selv om det er omtalt i vedtægterne.

AS: Grundlaget for visionerne må være, at vi bliver enige om et fælles udgangspunkt. Hvad har vi i 
dag og hvor vil vi hen?

JL: KS skal have en rød tråd at styre efter, f.eks. skal vi her beslutte, om vi skal sætte alle midler ind
på udvikling af ungdomsafdelingen.
Jeg vil gerne have, at I reflekterer over emnet, så vi kan lave et oplæg i repræsentantskabet .

Der blev en længere debat om emnet og især om ungdomsarbejdet og ungdomsafdelingen.

Konklusion: FU kommer med et oplæg, men medlemmer af repræsentantskabet må gerne sende 
input til JL.

JL: Hvordan sikrer vi, at ungdomsafdelingen udvikles og styres i den kommende sæson?

JB: Det er et stort problem, at der mangler en ungdomsleder, jeg er selv næstformand og jeg har 
prøvet at aktivere nogle af forældrene, men uden held.

CW: I en stor del af året har jeg været til stede for at hjælpe til. Ungdomsafdelingen har i år prøvet 
med et krabbehold for de yngste og med 15 deltagere, hvoraf en del jo gerne skulle fortsætte i 
optimistjolle.

JL: Kontingent. Vi oplever igen, at medlemmer melder sig ud i protest over, at klubben har 
frivillige, som yder et arbejde og har deres gang i klubben uden at betale til fællesskabet. Vi har 
tidligere på året haft dette emne på dagsordenen, og holdningen var på det tidspunkt, at vi skulle se 
tiden an.

Der var en længere meningsudveksling om emnet, som kommer op igen i januar.

Ad 5. Orientering fra de enkelte udvalg og formanden.
JL: DM for Express og L23 afholdes i uge 33 i 2016. Hans Jørgen Ellekilde er stævneleder og der 
afholdes et møde på søndag med repræsentanter for deltagerne.
Hallberg Rassy har bedt om at holde træf her i Kerteminde den 27. august, med ankomst fredag og 
afsejling igen søndag.

CW: Vi arbejder på at have en velkomstpakke klar præsentation til GF i foråret. Der afholdes møde 
om hjemmesiden i nær fremtid. Her vil der være mulighed for indføring i betjeningen i forbindelse 
med nyheder, stævner o.m.a.
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AS: Der udsendes et budgetoplæg til udvalgsformændene, som bedes kommentere og sende tilbage 
i god tid inden jul. Medlemsdatabase klar til januar. Der forsøges at samle så mange af 
medlemmernes email adresser som vel muligt. På hjemmesiden skal det være sådan, at 
medlemmerne selv kan rette egne oplysninger.

JJ: Jeg går med tanker om, at gøre tirsdagssejladserne mere synlige på hjemmeside og på Face Book
for om muligt at få flere med.

SG: Hjælperfesten er under udvikling med samme team som sidst år. Pigesejlerne gør rent i huset i 
december og slutter af med en julefrokost. Vi arbejder med et oplæg til nyt koncept for at udvide 
aktiviteterne og gøre det mere morsomt at deltage, f. eks. Kunne vi tænke os at sejle kapsejlads i ens
både.

FP: Klassebåde fortsætter om onsdagen som hidtil. Storebæltsstævnet i august skal muligvis flyttes 
for ikke at kollidere med øvrige stævner og træf.

JL: FU melder tilbage med dato.

FS: Bladet mangler en person til at tage sig af reklamer. Regninger for for annoncer i 2015 sendes 
ud nu. Opfordring til alle om at sende materiale til bladet.

CW: Vi kunne jo sende en julehilsen til vore forretninger med en opfordring til at tegne annoncer.

VH: Der er lavet en aftale med Søredningstjenesten at de kan have en benzinbeholder stående i KS 
benzindepot. Beholderen er tydelig mærket. Projektet med gelænder om terrassen ved klubhus 1 er 
nu nået så langt, at modellen med glasplade er færdig og klar til at sponsorer kan få deres logo på. 
JL sender et brev efter en liste med mulige sponsorer udarbejdet af Niels Juul.

JL: Sponsorudvalget bestående af Helle og Jan Brårup samt Peter Kristoffersen og CW blev dannet 
for at stævnearrangørerne ikke skulle falde over hinanden og henvende sig til de samme. Det har 
faktisk virket godt i 2015 med et par små skønhedsfejl.

Ad 6. Evt.
 Intet.

Næste repræsentantskabsmøde afholdes den 12. januar 2016
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