Referat af bestyrelsesmøde i JSK den. 16. april 2012
Tilstede:

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

Afbud:

Johs Egede Olsen pga. møde med BKM; Kjeld Skov og Bo Kristensen

Indbudte:

Webmaster Viggo Dandanell, Kapsejlads Thomas Scuravi

Dagorden:
1. 0pdatering af hjemmeside
2. godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde, referat godkendt og lagt på
hjemmesiden
3. samarbejde mellem BKM og JSK
4. nyt fra udvalg
5. standerhejsning
6. eventuelt
Ad.1.

Bestyrelsen har indbudt Webmaster VD til bestyrelsesmøde med det formålet er at få opdateret
hjemmesiden til alles tilfredshed .
Efter mange meningsudvekslinger blev følgende vedtaget:
Nyheds mail vedr. aktiviteter i JSK skal så vidt muligt fylde ca. 5-6 linjer, med evt. et link til hele
nyheden.
Under JSK bliver der oprettet menupunkter for at gøre det nemmer at finde de aktiviteter som foregår i
JSK.
Kajak afd. har deres egen link på hjemmesiden, der var bred enighed om at det fungeret som det skal.
Kim fremlage et ønske om at oprette en sponsor link på hjemmesidens forside
Kim kommer med et oplæg til de ansvarlige for hjemmesiden som er Bent Frandsen fra BKM, Hans
Friis fra JSK, Leif Iversen fra Kajak afd. og Viggo Dandanell Webmaster.

Ad.2.

Intet at bemærke eftersom referaterne allerede er på hjemmesiden

Ad.3.

Emnet blev ikke debatteret i denne om gang

Ad.4.

Kapsejlads udvalg:
Bestyrelsen har indbudt TS formand for kapsejlads med det formål at opdaterer status for Håndværker
cup som løber af staben i weekenden 4-6. maj.
Vi må konstatere at der mangler rigtig meget i forberedelses til HC.
Vi blev enig om at få sat mere gang i planlægningen, efter at have gennemgået diverse opgaver
rundsender Hans en opdateret opgaveliste med navne på de ansvarlige.
Kapsejladsbøjer:
Alex kan berette at kapsejladsbøjerne bliver lagt ud inden JSK afvikler tune op fredag den 4. maj
Følge både:
Motoren til Mathisen og Sprøjt er kørt til service, følge bådene er klar til brug når junior afd. starter
tirsdag den 1. maj

Ad.5.

Standerhejsning lørdag den 28. april kl. 1100:
Eftersom klubhuset er lejet ud søndag til konfirmation, har vi besluttet at afholde Standerhejsning på
traditionel facon.
Iflg. aftale med Ulla bliver der serveret frikadeller med rugbrød

Ad.6.

Hans orienteret om at klubhuset styregruppe er ved at udarbejde et forslag til ændringer vedr. udlejning
af klubhus, ændringerne går i store træk ud på en elektronisk kalender på hjemmesiden hvor
medlemmerne kan se om klubhuset er ledig samt at alle ansøgninger om leje af klubhus skal godkendes
af klubhuset styregruppe.
Referent: Kim

