Referat af bestyrelsesmøde i JSK mandag den. 7. januar 2013
Tilstede:

Hans Friis, Ruud Hermansen, Karsten Skousbøll, Peter Nielsen, Johs Egede Olsen, Alex Brendstrup,
Palle Petersen og kim Kristensen

Afbud:

Kjeld S. Skov

Dagorden:
1
2
3
4
5
6

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

Ad.1.

Referat godkendt og lagt på hjemmesiden.
Hans efterlyser underskrevet referat fra GF
Kim kontakter Peter og Viggo.

Ad.2.

BKM lægger op til et samarbejde med JSK om udvikling af havnens aktiviteter i fremtiden.
Forslaget er blevet positiv modtaget da vi syntes det er en god ide.
Bestyrelsen mener det er en opgave for JSK samarbejdes udvalg, som består af Viggo Dandanell,
Christian Meiniche, Hans Friis, Kjeld S. Skov og Kim Kristensen.
Kim tager kontakt til BKM.
Derudover vil vi fortsætte dialogen med BKM vedr. klubhus udgifter samt dagligdagen på havnen

Ad.3.

Bestyrelsen vil torsdag den 21. marts invitere JSK`s medlemmer til temaaften, med overskriften
frivilligt arbejde.
Der er mange opgaver der skal løses for at få en klub som JSK til at fungerer, formålet med mødet er at
få en dialog med JSK`s medlemmernes holdning til frivilligt arbejde.
Aftens præcise indhold vil vi nedfælde på de kommende bestyrelsesmøder, vi vil hver i sær gå i
tænkeboks med ideer til aftens indhold.

Ad.4.

På GF i november blev vi enig om at undersøge muligheden for et byggeri på vest molen til
opmagasinering af grej og kajakker m.m.
JSK inviterer til møde som er berammet til den 21. februar, fra bestyrelsen deltager Karsten Skousbøll
og Kim Kristensen, fra Kajak afd. Ove Sørensen og Tommy Linding.
Formålet med mødet er at blive enig om det endeligt behov for hvert enkelte udvalg samt at lægge en
strategi for det vider forløb
Kim tager kontakte til BKM for at hører om de vil deltage i mødet og måske ville være interesseret i
projektet samt Peter Grum Schwensen dels fordi Peter har tegnet et forslag til byggeriet og fordi
vinterbaderne kan have interesse i byggeriet.

Ad.5.

kapsejlads udvalget har berammet Håndværker Cup til weekenden den 4-5. maj
Derudover arbejder kapsejladsudvalget på igen i år at afvikle DM Trapezjoller.
Dansk Trapezjolleklub har anmodet om at stævnet bliver afviklet fra fredag den 30. august til søndag
den 1. september.

Junior afd. indkalder til opstartsmøde lørdag den 19. januar, således vi kan få lagt en plan for
istandsættelse af joller m.m.
Ellers intet nyt

Ad.6.

Web master Viggo Dandanell har efterlyst en års kalender for 2013, Hans sender den til Viggo
Hans kontakter Kjeld S. Skov vedr. revideret vedtægter

Referent: Kim

