Referat af bestyrelsesmøde i JSK den. 5. marts 2012
Tilstede:

Kim Kristensen, Hans Friis, Alex Brendstrup, Ruud Hermansen, Karsten Skousbøll, Bo Kristensen og
Kjeld Skov

Afbud:

Johs Egede Olsen og Peter Nielsen

Dagorden:
1
2
3
4
5
6
7
8

Godkendelse af tidligere referater
Godkendelse af referater fra GF i JSK
Opdatering af hjemmesiden
Nyt fra DS
Håndværker Cup
Trapezjolle DM
Standerhejsning 2012
Eventuelt

Ad.1.

Intet at godkende

Ad.2.

Referat er godkendt, men mangler at blive underskrevet af dirigenten Peter G.
Kim kontakter Peter G. samt referent Viggo D. således at referatet kan komme på hjemmesiden ·

Ad.3.

følgende opgavefordeling vedr. opdateringen af hjemmesiden ser således ud
Kapsejlads Kjeld, juniorer Kim, sejlerskole Johs, formelde dokumenter Hans

Ad.4.

Lidt information fra Seminar og GF i Dansk sejlunion som finder sted i Odense fredag og lørdag den
23. og 24 marts 2012, i år var der ingen der have tid til at deltage, så emnet blev hurtig uddebatteret

Ad.5.

Håndværker Cup afvikles i Weekenden 5.-6. maj med tun op fredag den 4. maj.
Planlægningen er i fuld gang, Kjeld informerer om at indbydelsen og tilmeldingsformular er på plads,
er blevet delt ud til GF i Dansk Folkebådsklub samt Bådudstillingen i Bella.
Kapsejladsudvalget har fået tilsagn om deltagelse fra dommertimet Palme, Bjørn, Ruud, Ragnhild og
Hans ligeledes har Ruud givet tilsagn om dommer båden nok skal blive klar.
Pt. mangler vi et fartøj til måltagning, Bo og Karsten har påtaget sig opgaven som besætning og med at
finde et fartøj.
Fører til følge både er endnu ikke på plads, Andreas, Fransis og Søren blev nævnt som fører, kim
kontakter de pågældende
Hans har påtaget sig opgaven med at kontrollerer diverse kapsejlads grej.

Ad.6.

Afholdelse af DM for trapezjolle kommer til at forgå i weekenden 31. august og 1.-2. september 2012
JSK har fået grønt lys fra BKM og forberedelserne er så småt ved at tage form.
Kim vil prøve at inddrage juniorer afd. til at varetage arbejdet vedr. forplejning på land.
Dansk trapezjolle klub undersøger om f.eks. 420 jollen har interneret i at deltage i stævnet, vi afventer
svar asp.

Ad.7.

Standerhejsning løber af staben lørdag den 28. april 2012
Det er JSK der står for tur til at afvikle standerhejsning, vi havde gjord os nogle tanker om en anden
form for afvikling end den traditionelle standerhejsning,
f.eks. med fælles rengøringsdag om formiddag, standerhejsning om eftermiddagen, fest med spisning,
musik og dans om aften.
Der er nu opstået problemer da klubhuset er lejet ud til konfirmation søndag.
Kim tager kontakt til den pågældende, er der problemer med arrangementet lørdag aften vælger vi at
afholde standerhejsningen som vi plejer.

Ad.8.

Hyggesnak for resten af aften
Referent: Kim

