Bestyrelsens beretning for 2012 ved formanden Kim Kristensen
Det er nu fem år siden vi i bestyrelsen har valgt at afholde generalforsamling og storudvalgsmøde på samme aften. Vi mener at dette giver
gode muligheder for at diskutere og træffe beslutninger om, hvad vi
fremadrettet skal arbejde med i Jægerspris sejlklub.

Jægerspris Sejlklub
Hovedgaden 149
3630 Jægerspris
Medlem af

Som i de foregående år, vil de ansvarlige fra de forskellige udvalg under JSK aflægge beretning for året 2012 umiddelbart efter bestyrelsens
beretning.
Bestyrelses beretning vil derfor primært handle om de opgaver, som
bestyrelsen har arbejdet med og hvad vi forventer os af fremtiden.

Dansk Sejlunion
og

Dansk Kano og
Kajak Forbund

På generalforsamlingen i 2011 blev der nedsat et nyt udvalg, som havde til formål at undersøge mulighederne for et tættere samarbejde
mellem de to foreninger, eller måske endda en sammenlægning af
BKM og JSK.
Udvalget består af Viggo Dandanell, Christian Meiniche, Hans Friis og
Kim Kristensen
Vi har hovedsageligt beskæftiget os med at kortlægge de faktiske udgifter i såvel BKM som JSK for at se hvordan kontingentsatserne matcher de disse udgifter
Det har været meget inspirerende og spændene at studerer de faktiske
udgifter, mange tal er kommet på bordet, men et endeligt resultat er vi
ikke kommet frem til endnu.
Bestyrelsen i JSK håber på, at vi i den kommende sæson kan mødes
med BKM og debattere emnet yderligere, som vi mener, kan give inspiration til et bedre og tætter samarbejde, både på den økonomiske
side og de mange interesser, som vi er fælles om.
I 2012 blev der for alvor sat gang i dialogen med BKM vedr. udgiftsfordelingen af klubhuset.
Formålet har været at finde en fordelingsmodel, således at nettoudgifterne vedr. klubhuset, fordeles pr. aktive medlemmer i begge foreninger.
Modellen skal erstatte den nuværende 2/3 til BKM og 1/3 til JSK. Samtidigt har vi talt om, hvilken udgifter der retfærdigvis kan inddrages i
regnskabet.
Resultatet fra møderne med BKM er blevet til et ændringsforslag i
brugsretsaftalen stykke 7, teksten er Pt. godkendt af bestyrelsen i JSK
og BKM.
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En ændringer i brugsretsaftalen kræver dog godkendelse på de respektive generalforsamlinger. Derfor skal forsamlingen senere i aften under
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punkt 4 på dagorden, ”Indkommende forslag” tage stilling til bestyrelsens ændringsforslag.
BKM vil ligeledes fremlægge ændringsforslaget på deres generalforsamling i foråret i 2013.
Bestyrelsen håber på en god og saglig debat omkring emnet og vil
komme med en grundig redegørelse for beslutningen samt de økonomiske konsekvenser her af, inden beretningen sættes til afstemning og
naturligvis under indkommende forslag.
På GF i 2011 kunne vi præsenterer et nyt fælles festudvalg, der har resulteret i flere gode tiltag i løbet af sæsonen. Vinsmagning og standerhejsning i foråret, afslutningsfest i efteråret med rigtig mange gode
indslag som alle kunne deltage i. Det blev til en rigtig hyggelig dag og
aften og for nogen til langt ud på natten.
Men festlighederne for 2012 er endnu ikke forbi og vi vil hermed reklamerer for standernedtagning nu på lørdag den 27. oktober kl. 1100.
Efter standernedtagning samles en håndfuld medlemmer til afrigger
dag på havnen, hvor vi skal have følgebådene på land, masterne skal
tages af jollerne og meget meget mere.
Sener på eftermiddagen er sejlklubben vært for lidt kaffe og kage og
alle, der har lyst til at give en hånd med, skal være hjertelig velkommen.
Som bekendt havde bestyrelsen - i samarbejde med festudvalget - et
ønske om at afvikle standernedtagningen lidt mere festlig.
Festudvalget har middlertidet bebudet at koncentrer sig om den forestående julefrokost her på havnen, som løber af staben den 24. november.
Har I tid og lyst til lidt hygge på en kold november dag, så husk at tilmelde jer hos Ulla Holm
Indbydelserne kan ses på opslagstavlen og på hjemmesiden.
Når vi ser tilbage på årets arrangementer har der generelt været en
pæn tilslutning, men der er altid plads til flere. Derfor vil bestyrelsen i
samarbejde med festudvalget, finde et fælles fodslag på, hvordan vi
reklamerer og synliggøre de fælles arrangementer der måtte komme i
den nye sæson.
Derfor vil vi opfordre alle til at kikke på opslagstavlen i klubhuset og
tilmelde jer nyhedsmailen på hjemmesiden. Med tilmelding på nyhedsmailen får I automatisk besked, når der sker noget nyt på havnen.
Bestyrelsen vil til sidst orientere forsamlingen om det ønskede byggeri
på vest molen til opmagasinering af grej og kajakker m.v. og præsenterede etskitseforslaget, som er tegnet af Peter.
Målet er, at vi i samarbejde med kajakafdelingen og andre interesserede, får nedfældet en strategi og plan for projektet samt et endeligt
skitseforslag som kan præsenteres på den kommende generalforsamling i BKM til foråret.
På bestyrelsen vegne
Kim Kristensen
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