Jægerspris Sejlklub
Bestyrelsesreferat

06 JAN 2014

Referat af bestyrelsesmøde i JSK mandag den 06 JAN 2014 kl 19.00.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Godkendelse af referat fra sidste møde i JSK
BODIL – status havnen og fra udvalgene.
Økonomi – herunder vores muligheder
Nyt fra havnen -samarbejdsudvalget.
Nyt fra udvalgene.
Eventuelt

Tilstede:
Afbud fra:

Kim Kristensen, Hans Friis og referent Bjørn Stephensen
Johannes Egede Olsen grundet møde i kredsen, Alex Brendstrup og Palle Petersen.
Fraværende Peter Nielsen, Kjeld S. Skov og Karsten Skousbøll.

Ad pkt. 1.

Referat godkendt og lagt på hjemmesiden

Ad pkt. 2.

Kim: Efter Bodils hærgen kunne vi se stor interesse fra mange medlemmer fra BKM og JSK til
oprydningsdagen. Klubhuset, containere samt de fleste kajakker ses faktisk uden skader.
Desværre har en del optimister og europajoller fået en del skader, som kræver en kærlig
hånd. Den yderste del at broen på nordmolen er drevet til havs og ligger i sivene lidt øst fra
Jægerspris, bestyrelsen vil prøve at finde arbejdskraft til at retablerer broen, da den har stor
værdi for juniorer afd. Status for selve havnen er PT ikke opgjort af BKM.

Ad pkt. 3.

Økonomi – Hans: Det må forventes at vi tærer på klubbens beholdning – primært for
udbedring af skader på jollerne. Bestyrelsen ser det som en oplagt situation til at søge
sponsorater og legater til dækning af det mest nødvendige, herunder den kommende
sæsons aktiviteter. Kim iværksætter. Kim kontakter weebmaster Viggo angående en prøve
sponser tavle på hjemmesiden.

Ad pkt. 4.

Samarbejdsudvalg BKM/JSK Kim - Hans: Havnens fremtid Næste møde 27. JAN 2014.
Referat fra sidste møde er på hjemmesiden. Formand Christian fra BKM har arrengeret et
møde hvor Kim deltager, med FR.Sund kommune den 16. JAN ang. Havnens fremtid:
Muligheder for støtte og tilladelser til forskellige tiltag i klubben samt på havnen og hvad
kommunen kunne tænke sig at byde ind med i forbindelse med havnens 50 års jubilæum.

Ad pkt. 5.
Status fra udvalgene:
 Junior afd. Kim - Bjørn: Årets sidste nye aktivitet Jule afslutning den 17 DEC var med 22 deltagere
en succes – vore indkaldelser var lidt kort uden – med det forbedres. Plan for 2014 er i støbeskeen
herunder også plan for joller m.m. Der arbejdes på at komme ind i Jægerprislejeren for at kunne
reparere joller. Plan er at retablere 10-12 Optimist-, 5 Tera-, 5 Europa- og 2 Flipperjoller.
 Følgebåde –: Det er af stor vigtighed at alle følgebåde virker og er i god stand. Motor på Mathisen
forventes lavet - samt at der monteres et voltmeter for at sikre el-systemet. Andreas vil gerne
deltage i sikring af bådenes klargøring og drift.
•

Kapsejladsbøjer/DS turbøjer -: Alle kapsejladsbøjer er taget op og projekt IS-SIKRING er i gang. Der
planlægges at klargøre 6 kapsejladsbøjer samt 2 ekstra til udlægning af en lidt mindre bane til
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torsdags sejladserne – så der kan laves 2 sejladser på aften. DS turbøjer er taget i land og projekt ISSIKRING er i gang.




Klubhusudvalg – Karsten: Det nye skabs arrangement ved whitebord tavlen samt gulv på
hanebånd, forventes udført i løbet af vinteren.
Hjemmesiden – Hans: intet at bemærke - IAB
KAJAK afd. –: Efter indsamling af årsopgørelser af medlemmer fremsendes ny ansøgning til DGI for
optagelse. Hans sender den via Kim.

Ad pkt. 6.
Eventuelt: Hans udarbejder indbydelse til Håndværker Cup 2014 – Juniorafd. står for
forplejning. Der er generalforsamling i folkebådsklubben lørdag den 1 MAR 2014 i forbindelse med
bådudstillingen i Bellacenteret
Næste bestyrelsesmøde mandag den 3. FEB 2014. kl. 1900

Aktivitetskalender 2014:
 26 APR Standerhejsning – Standernedtagning 23 NOV
 1 MAJ
Kapsejlads start - til 18 SEP – afslutningsfest 20 SEP
 3-4 MAJ Håndværker Cup
 30 JUN Sommerferie til 4 AUG

Bestyrelsens planlagte møde datoer i 2014 er:
6 JAN
3 FEB
3 MAR
7 APR
28 APR
11 AUG
8 SEP
6 OKT
(3 NOV)
Ordinær generalforsamling torsdag den 30 OKT 2014.

2 JUN

Referent
Bjørn Stephensen.
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