Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde i JSK den. 26. september 2012
Tilstede:

Hans, Peter, Johannes, Ruud, Kjeld og Kim

Afbud:

Alex, Karsten og Bo

Dagorden:
1.
2.
3.
4.

Referat fra møde med BKM
Generalforsamling den 25. oktober 2012
Bøjer
Eventuelt

Ad.1.

Møde med BKM:
Mødet mellem BKM og JSK blev afholdt mandag den 24. september, deltager fra BKM, Bent Frandsen
og Anne Grethe, fra JSK Hans og Kim.
Mødet blev brugt til at afklare principper for beregning af udgift fordeling vedr. brug af klubhus.
Kort referat fra mødet: Vi blev enige om, at klubhusomkostninger skal fordeles mellem de aktive
medlemmer i de to foreninger, minus Juniorer i JSK og passive medlemmer i begge foreninger.
Vi aftalte at afprøve denne beregning på 2012 omkostningerne inden endelig beslutning, efterfølgende
vil vi fortsætte mødes, hvor vi granske de faktiske udgifter og finde en løsning som vi håber, kan
tilfredsstille alle.
Dette kræver imidlertid en ændring af Brugsretsaftalens stykke 7, iflg. brugsretsaftalen skal ændringer
godkendes af foreningernes GF.
Derfor vil bestyrelsen i JSK stille forslag til den kommende GF. Om ændring af brugsretsaftalen.
Kim nedfælder forslag til ny tekst i stykke 7, som skal godkendes af bestyrelsen i BKM og JSK

Ad.2.

Generalforsamling:
Generalforsamling er berammet til torsdag den 25. oktober 2012
Vi blev enige om at fortsætte samme koncept som sidste år, med GF og storudvalgsmøde samtidig,
hvor JSK er vært for lidt mad og drikke.
Bestyrelsen vil på den kommende GF stille tre forslag, den føromtalte ændring i brugsretsaftale,
ændring i JSK vedtægter vedr. kontingent forfald (nuværende 1. januar til den 1. april) samt ændring af
ordlyden i indkaldelse til GF, Hans og Kjeld udarbejder nye tekster til forslag på GF
Derudover ser følgende opgavefordeling således ud:
Kjeld, indbydelse
Kim, bestyrelsens beretning
Hans, regnskab
Kim, kontakter Bo og Karsten vedr. genvalg til bestyrelsen, udvalg for årsberetning, Peter GrumSchwensen som dirigent, Viggo Dandanell som referent samt Line vedr. Mad
Hans, kontakter revisor vedr. genvalg
Indbydelsen til GF skal være medlemmerne i hænde senest fredag den 5. oktober 2012

Ad.3.

Johs har indhentet priser på nye kapsejladsbøjer, vi blev enige om at udskifte de gamle og slidte bøjer
til nye moderne stangbøjer, prisen beløber sig til ca. 7.000,00 kr.

Ad.4.

Johs ønsket accept fra de to bestyrelser, til at sætte mini folkebådene på hjemmesiden, ok fra JSK
Johs vil derefter søge accept hos BKM
Referent Kim

