Referat af bestyrelsesmøde i JSK mandag den. 4.marts 2013
Tilstede:

Hans, Alex, Kjeld og Kim

Afbud:

Ruud, Palle, Peter, Johs og karsten

Dagorden:
1
2
3
4
5
6
7

godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
samarbejde mellem BKM og JSK
temaaften
byggeri på vest molen
DM trapezjoller
nyt fra udvalg
eventuelt

Ad.1.

Referat fra bestyrelsesmøde den 7. januar 2013 godkendt, bliver lagt på hjemmesiden asp.
Bestyrelsesmøde den 4. februar blev aflyst pga. afbud, derfor intet referat.
Kim har endnu ikke fået underskrevet referat fra GF, bliver gjort asp.

Ad.2.

Vedr. udvikling af havnens aktiviteter i fremtiden:
Efter GF i BKM tager kim kontakt til bestyrelsen.
På GF har bestyrelsen i BKM 2 forslag til vedtægtsændringer:
1: give bosiddende i Frederikssund kommune mulighed for at erhverve sig en bådplads
2. ændring af kontingent frihed ved udlejning af havneplads
Se den korrekte ordlyd til vedtægtsændringerne på hjemmesiden
Bestyrelsen i JSK har besluttet at bakke op om vedtægtsændringerne på den kommende GF

Ad.3.

Temaaften er flyttet til torsdag den 4. april.
Kim laver invitation som skal sendes ud med kontingentopkrævning.
Aftens dagorden vil foreløbig se således ud:
Bestyrelsen præsenterer de mange opgaver der er forbundet med at drive JSK
Herefter debat om frivillige arbejde i JSK.
Og ikke mindst opgavefordeling til det forfaldende arbejde.
Bestyrelsen foreslå følgende arbejdsdage:
Lørdage den 6-13-20-og 27. april.

Ad.4.

Byggeri på vest molen:
Pga. en misforståelse mellem kajak afd. og bestyrelsen var det kun Karsten og Kim Fra bestyrelsen og
Peter G. Schwendsen som mødte op, vi blev enig om at finde en ny dag til et møde
Kim tager kontakt til de indplacerede parter.

Ad.5.

DM for trapezjoller:
Stefan fra dansk trapezjoller har bedt om et møde med bestyrelsen
Vi indbyder repræsentanter fra dansk trapezjolle klub til førstkommende bestyrelsesmøde
Kim Kontakter Stefan.

Ad.6.

junior afd. er i fuld gang med at rep. joller, som foregår på hovedgaden 55
Junior afd. planlægger at starte sæsonen med teoriundervisning tirsdag den 2. april
Tirsdag den 30. april smider vi fortøjningerne og stikker til søs.
Bøje udvalget har lovet at de nye kapsejladsbøjer som blev indkøbt sidste år, bliver klar til sæson start.
Håndværker cup løber af staben den 4-5. maj.

Kapsejladsudvalget meddeler at Forberedelserne er i fuld gang, både til HC og aftenssejladser
Pt. har vi problemer med dommer båd og dommerbesætning, vi håber vi kan løse problemet inden
sæsonstart.
Det første møde i kapsejladsudvalget bliver i forbindelse med temaaften torsdag den 4. april.
Ad.7.

Kjeld får asp. Revideret vedtægterne.
Junior afd. har et ønske om at etablerer en tømmerflåde nord for havnen, Alex mener han har noget der
kan bruges, Alex og Kim Kigger på sagen.
Referent: Kim

