Jægerspris Sejlklub
Bestyrelsesreferat
Referat af bestyrelsesmøde i JSK mandag den 2. MAR 2015 kl. 1900

16 MAR 2015

Dagsorden udformet under mødet:
1. Siden sidst.
2. Udvalg
3. Havnens fremtid
4. Kajak
5. Økonomi
6. Forsikring
7. Johnny plads
8. Eventuelt.
Tilstede:
Kim Kristensen, Hans Friis, Johannes Egede Olsen, Alex Brendstrup, Finn Larsen og Bjørn Stephensen.
Afbud fra:
Peter Nielsen
Ad pkt. 1.

Formanden ønskede velkommen og vi kunne konstatere at ikke alle referater er lagt på nettet. BS
sender en opdatering.

Ad pkt. 2.

Følgebåde: Motoren til SPRØJT kræver en større udgift – udsat til efter pkt. 5.
Kapsejladsudvalget: Program til HC15 er klar – Indbydelse er klar til den 30/3 Folkebådsklubben vil
fremsende de økonomiske præmisser efter deres møde. Den 13/6 er DH-både klar til stævne –
nærmere tilgår. Kredsrepræsentant Johs forklarede hans ophør som JSK rep.
JSK kapsejladser starter 30 APR – Kim sender indbydelsen ud..
Junior: Forventer start (teori) 7 APR og sejl den 28 APR.
Bøjer: Vores bøjer til kapsejlads og DS bøjer udlægges af Alex – muligvis ved brug af ny hjælpebåd fra
kommunen.

Ad pkt.3.

Kim fortalte at forslaget fra sidste møde af Christian Andersen er fremsendt – samt at BKM GF skal
tage stilling til en investeringsplan for den næste par år.

Ad pkt. 4.

Kajak folket har fremsendt 2 forslag – 1. Flytte deres stativ fra vestmolen til øst for kranen. 2. Forslag
om forlængelse af masteskur til overdækning af kajakker. Begge forslag skulle være for egen betaling.
Tegninger rundsendes af Kim.

Ad pkt. 5.

Hans adviserede om et mindre overforbrug på budgettet – herunder en lille overskridelse på
bestyrelsesarbejde, samt at indkøbet at 2 trailere i 14 og 15 samt vores anskaffelse af en Laser (6000)
efter Bodil.

Ad pkt. 6.

Forsikrings opgørelse blev rundsendt for at vi kunne lave et mere præcist forslag til en forsikring.
Områder: Junior-BS, Klubhus - KIM, Løsøre- HANS – Lister tilsendes via mail.

Ad pkt. 7.

Regler for at holde en plads i klubben – herunder BKM blev gennemgået.

Ad pkt. 8.

Næste bestyrelsesmøde 30 MAR 2015 kl. 1900 - Dagsorden: HC15 – Forsikring – ?

Referent

Bjørn Stephensen.

Fordelt til bestyrelsen 31-AUG 2014

Udkast

internt

