
Munkebo den 3/3-2016

Referat fra repræsentantskabsmøde den 2. marts 2016

Deltagere: Jørgen Larsen (JL) - Sabine Gill (SG) - Carsten Wagner (CW) -  Aksel Sørensen (AS) – 
      Jacob Jacobsen (JJ) – Jens Brock (JB) - Thomas Jensen (TJ) -Steen Asger Frederiksen 
      (SAF) - Villy Hansen (VH)                      

Fraværende: Henning Wind Hansen (HWH) - Frede Schjerning (FS) - Flemming Palm (FP) -  
Morten Grundsøe (MoGr) 
 
Til repræsentantskabsmødet var 9 fremmødte, derfor er repræsentantskabet beslutningsdygtigt.

Referent: Søren Scavenius (SS)

Dagsorden udsendt af JL:

1. Godkendelse af referat fra den 19. januar 2016
2. Status på visionsarbejde
3. Regnskab og budget
4. Kontingent
5. Generalforsamling
6. Orientering fra de enkelte udvalg og formanden
7. Åbent punkt
8. Eventuelt

Ad 1. Godkendelse og underskrift af referat.
Referat fra den 19. januar 2016 godkendt, underskrevet og indsat i ringbind på kontoret.
JL:Sponsorer til CFR er næsten på plads.Fra sidste referat udestår en kontakt til brandinspektøren, 
ring til ham og få en gennemgang for nødvendige tiltag, så loftet kan bruges til ophold. CW og VH 
tager kontakt.
Indtil videre  påtager JL sig opgaven som ansvarlig for sponsorater.
 

Ad 2. Status på visionsarbejde.
CW: Der er den 23. februar afholdt et medlemsmøde om visionerne for KS. Der var mødt godt 30 
medlemmer op til en spændende aften, hvor Mads Flyger fra DS gav sit syn på KS set udefra. FU 
har bearbejdet de indkomne ønsker/forslag til, hvorledes KS skal fremstå fremover. 
Den røde tråd er:
-Sociale arrangementer
-Synlighed
-Ungdomsarbejde
Herudover er der mange andre interessante emner, som FU tager med i det videre arbejde.
Men spørgsmålet melder sig: Hvad har vi af resourcer til at bringe dette arbejde videre?

JL: Planen er, at FU på onsdag sætter sig sammen med Mads Flyger og foretager en formulering om
visionen for KS og herefter målene for at nå resultatet. Visioner-strategi-mål. Med hensyn til 
punktet om sociale arrangementer melder spørgsmålet sig, hvem vil stå for det?

AS: Tag dette med i formandens beretning, vi er 370 medlemmer og kun godt 30 deltog i 
visionsmødet, men vi skal gerne have flere engageret.
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SAF: Vi har i sejlerskolen prøvet at engagere flere i arbejdet og vi har haft succes med at lade 
grupper tage sig af de enkelte arrangementer. Vi har en drejebog som en slags virksomhedsplan, og 
det har hjulpet meget på arbejdet. Drejebogen ligger på vores hjemmeside og er til fri afbenyttelse.

JL: Vi kan have glæde af gruppearbejde f.eks. en gruppe til at tage sig af klubaftener.

Ad 3. Regnskab og budget.
AS: Revisorerne har gjort et et fint stykke arbejde. Regnskabsopstillingen er som den plejer at være.
Regnskabet udviser et underskud på knap 44.000,-

JB: Hvordan ser budgettet for sejlsportsligaen ud?
JL: Det første år var udgifter på 44.000,-, men så fik vi et sponsorat fra Hydac på 25.000,-. 
Fremover bliver det sådan, at KS betaler indskud, og deltagerne betaler selv kost, logi og transport.

AS gennemgik budgettet for 2016, som ender med et overskud på ca. 29.000,-. I budgettet mangler
tal for L 23, Express og Storebæltsmesterskabet, Hans Jørgen Ellekilde kontaktes.

Ad 4. Kontingent.
AS: Emnet var oppe på medlemsaftenen, og jeg føler, at det er tiden at se på, om det er muligt at 
indarbejde et differentieret kontingent. Familiemedlemsskabet er rimeligt dyrt, men skal det 
nedsættes, skal det almindelige kontingent sættes op. Medlemmer uden båd må kunne opnå et 
billigere kontingent.

JL: Ja, det er tiden at tage fat på emnet, vi har fået 8 udmeldinger på den baggrund, at kan andre 
undlade at betale kontingent og stadig have deres gang i klubben, så kan jeg også. 

AS: Vi vil gerne have, at vi alle går ind på hjemmesiden og oplyser bådnavn og havneplads, for at 
vi kan få et godt kendskab til medlemmerne.

JL: FU kommer med et oplæg til GF om kontingentstrukturen. Det vil selvfølgelig give en debat. 
Der vil også komme en opfordring, som ikke kan misforstås fra formanden til GF, om det at være 
gast uden medlemskab, gaster bruger også KS faciliteter, huse, kapsejladsudstyr, dommerbåd osv., 
så derfor også et gastekontingent på højde med et seniorkontingent.

Ad 5. Generalforsamling.
JL: Der har været snak nok om den kommende GF, men referenten ønsker indlæg til beretning 
tilsendt elektronisk før GF. 

 Ad 6. Orientering fra de enkelte udvalg og formanden.
CW: Tekstoplæg til den kommende introduktionsskrivelse er udsendt til repræsentantskabet. De 
første udmeldinger er, at skrivelsen er for lang, så næste udgave vil blive reduceret lidt i omfang.
KS er nu kommet på YOU TUBE, min datter har lavet en lille ganske kort film om KS.

JB: Sejlsportsligaen mangler deltagere, så vi vil forsøge at få flere med i år.

SG: Pigesejlerne har holdt møde om at få flere gjort interesserede i at deltage. Vi har nu fået tilsagn 
om at benytte H-både fra Sejlerskolen, datoerne er lagt fast og vi vil forsøge at lave et H-båds Cup, 
her kan Sejlerskolen også deltage. Vi vil også gerne tage nogle interesserede ”jollemødre” med.

TJ: Datoer er fastlagt for tursejladser for sæsonen. Nu har vi også mistet den sidste bøje ved 
Hverringe, men dykkerne vil forsøge at finde ankrene.
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SAF: Vi har 29 elever for den kommende sæson, så det ser tilfredsstillende ud. 

SS: Materialeudvalget har modtaget flag til kapsejladsbøjerne. Det er Sabine, som har syet flagene, 
og de ser fine ud. De er monteret og klar til udlægning. Limboen er reparet for de skader, der skete, 
da den hvide RIB foretog et loop. Der resterer kun topcoat. Fayard mangler kun at blive bundmalet 
og få lakeret fribord.

VH: Klubhusene skal vi passe bedre med rengøring. Der er en plan for året for de enkelte udvalg.
Vi har fast vinduespudser sammen med Kajakklubben, men der må ikke klæbes op på vinduer med 
tape. Der er indkøbt ”lærertyggegummi” til opklæbning, ligger på kontoret.
Terrasse er næsten færdig, gelænderet kommer om 1-2 mdr.

JJ: I år vil Søsportscenteret danne ramme om tirsdagssejladserne. Oplæsning af resultater vil foregå 
her. Vi vil forsøge at indgå en aftale med restauranten mht. til mad. Dette er gjort af hensyn til at 
fremme det sociale samvær.

JL: DS har fået en donation fra Nordeafonden på 8 mio. kr. til projektet ”Vild med Vand og 
Velkommen på havnen”, og 2 konsulenter rejser rundt til de 40 havne, som er med i projektet.KS er 
med sammen med øvrige  brugere af havnen og kommunen.Vi vil i år forsøge at få nogle bådejere 
til at stille både til rådighed. Ovenstående er et forsøg på at gøre flere interesserede i livet på 
havnen.
På efterårsgeneralforsamlingen vil jeg ophøre med at være formand, det vil blive nævnt på den 
kommende GF, så der er et halvt år til at finde en ny formand.

Ad 7.Åbent punkt.
Intet

Ad 8.Eventuelt.
Intet

Generalforsamling den 15. marts.
Næste møde i henhold til kalender er den 4. april.
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