Jægerspris Sejlklub
Bestyrelsesreferat

13 MAR 2014

Referat af bestyrelsesmøde i JSK mandag den 03 MAR 2014 kl 1900
Dagsorden:

Afbud fra:

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde i JSK
2. Samarbejde mellem BKM og JSK, 50 års jubilæum.
3. Nyt fra udvalg.
4. Eventuelt.
Kim Kristensen, Hans Friis, Johannes Egede Olsen, Karsten Skousbøll, Peter Nielsen, Bjørn
Stephensen.
Palle Petersen og Alex Brendstrup.

Ad pkt. 1.

Referat godkendt og lagt på hjemmesiden.

Tilstede:

Ad pkt. 2.
Fra sidste møde er der lagt referat på hjemmesiden. Næste planlægningsmøde om havnens
jubilæum er den 12 MAR kl.19 Alle er velkomne.
Ad pkt. 3.











Status fra udvalgene:

Kapsejlads – Håndværker Cup indbydelser er trykt og sendt ud. Havnen er med som sponser.
Jubilæum er omtalt. Kim har flere sponsorer der skal kontaktes.. Mad planen er ved at være klar –
Helle tager det første ryk. Middagen undersøges pris 150-165 – antal ca. 40. Bemanding i land er
ok. Bemanding på vand ved Hans. Dommerbåd - Steen + 4-5 mand – alt. Ruud. Følgebåde alle 3 –
bemanding tilgår. Bane mærkning – Hans kontrollerer evt. mangler
Junior afd. Kim og Bjørn: Vi har søgt lokale til klargøring af joller i Jægerprislejren og fået dem –
Plan for aktiviteter for 2014 er på vej til udsendelse. Kim har solgt vores 2x 420 joller til Barslunde
og vi får klargjort 2 Flipper joller til 2014.
Bøjer: Hans planlægger udlægning af 8 bøjer i ny forkortet version for 2014 for at kunne lave 2
sejladser på en aften. Kort er under forberedelse. DS bøjerne bliver kontrolleret før udlægning. Vi
mangler et par ankre til bøjer.
Samarbejdsudvalg BKM/JSK Hans-Kjeld-Kim. Næste møde 12 MAR – se referat på hjemmeside.
Klubhusudvalg – Karsten: Plan for renovering af tavlevæggen blev beskrevet – samt loftet.
KAJAK afd. – Peter: De har p.t. en lidt vigende aktivitet – men forventer at komme i gang igen når
sæsonen starter
Følgebåde – Palle: Motoren på Mathisen er skadet – Hans anmelder skade – rep er iværksat.

Ad pkt. 4.

Eventuelt

Næste bestyrelsesmøde mandag den 7. april 2014.
Referent
Bjørn Stephensen.

Fordelt til bestyrelsen 5 april 2014

Godkendt

Udsendt

