Referat af konstitueret bestyrelsesmøde i JSK mandag den. 5. november 2012
Tilstede:

Kim Kristensen, Hans Friis, Ruud Hermansen, Karsten Skousbøll, og Peter Nielsen

Afbud:

Johs Egede Olsen, Kjeld S. Skov, Alex Brendstrup og Palle Petersen

Dagorden:
1
2
3
4
5
6
7

Konstituering af bestyrelsen
Godkendelse af referater fra GF
Fastlæggelses af bestyrelsesmøder samt aktiviteter i JSK
Opgavefordeling
Opgaver i 2013
Nyt fra udvalg
Eventuelt

Ad.1.

Bestyrelsen ser således ud
Formand
Kim Kristensen
Næstformand
Johs Egede Olsen
Kasserer
Hans Friis
Sekretær
Kjeld S. Skov
Bestyrelsesmedlem
Palle Petersen
Bestyrelsesmedlem
Alex Brendstrup
Bestyrelsesmedlem Kano & kajakafdelingen Peter Nielsen
Bestyrelsessuppleant
Ruud Hermansen
Bestyrelsessuppleant
Karsten Skousbøll

Ad.2.

Referat fra GF blev godkendt uden bemærkninger

Ad.3.

Vi har pt. valgt følgende datoer for bestyrelsesmøder i 2012/2013, mandag den 7.
januar – mandag den 4. februar – mandag den 4. marts – mandag den 8. april –
mandag den 29. april – mandag den 3. juli – mandag den 1. juli – mandag den 5.
august – mandag den 2. september – mandag den 30. september samt konstitueret
bestyrelsesmøde mandag den 4. november.
Alle bestyrelsesmøder afholdes i klubhuset kl. 1900
Derudover er følgerne aktiviteter midlertidig fastlagt:
 Første halvdel af torsdagssejladserne starter mandag den 2. maj og slutter
torsdag den 27. juni
 Anden halvdel starter torsdag den 8. august og sæsonen slutter torsdag den 19.
september
 Juniorerne starter sæsonen tirsdag den 30. april
 Håndværker cup løber af stabe i weekenden den. 4 og 5. maj
 Generalforsamlingen i JSK er berammet til torsdag den 24. oktober
 Afslutningsfest er sat til den 28. september

Ad.4.

Følgende opgaver (bestyrelsesmedlem ansvarsområde) er fordelt således.
Kapsejlads:
Kjeld
Juniorer:
Kim og Johs
Kajak afd.:
Peter
Hjemmesiden:
Hans
Klubhus udvalg:
Karsten og Ruud
Kapsejladsbøjer:
Alex
Følge både:
Palle og Kim
Samarbejde mellem BKM og JSK:
Hans, Kjeld og Kim.

Ad.5.

Danmarksmesterskab for Trapezjolle:
Dansk Trapezjolle klub (DTK) har et ønske om at JSK igen til næste år vil afvikle DM
Kjeld og Kim kontakter DTK og BKM for at få diverse formaliteter på plads.
Byggeri på vest molen:
Det blev besluttet på GF at undersøge mulighederne om et byggeri på vest molen
Formålet med byggeriet, skal være til opbevaring af sejlklubbens grej
Karsten og Kim inviterer til opstartsmøde i løbet af januar
Frivillige arbejde:
Bestyrelsen har besluttet at vi i den kommende sæson vil sætte fokus på hvordan vi for
flere at klubbens medlemmer til at yde en indsats på havnen, vi tænker ikke kun på
vedligeholdelses af sejlklubbens grej men generelt vedligeholdelse af anlæg på havnen
som vi jo alle er med til at bruge
En opgave kunne f.eks. være broer og slæbested ved jolle pladsen, maling af container
og m.m.
Hans inviterer til temaaften om emnet en gang i januar

Ad.6.

Pt. intet nyt fra udvalg

Ad.7.

Formanden glemte at inviterer afgået bestyrelsesmedlem Bo Kristensen med til denne
aften (meget pinligt). Formanden har lovet at takke Bo for sin indsats i JSKs
bestyrelse i nær fremtid.

Referent: Kim

