Bestyrelsesmøde i JSK. 2013
Grundet manglende referater fra bestyrelsesmøder, kommer hermed et samlet overblik over bestyrelsens og udvalgs
arbejde i sæsonen 2013.
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Udvalg
Byggeri på vest molen
Temaaften
DM Trapezjoller
Ny møblering i klubhuset
Samarbejde mellem BKM og JSK

Ad.1.
Kajak:
Medlemstallet i kajak afd. er primo april 2013 uændret.
Peter følger op på at alle aktive kajakker har klistermærker på kajakken, således at John havnefode kan se, hvem der er
medlem af JSK.

Kapsejlads:
Forberedelse og afvikling af Håndværker Cup, året første ranglistestævne for Nordisk folkebåd forløb godt, vi fik
mange positive tilbagemeldinger af arrangementet fra sejlerne både på lands og til vands, 14 både fra det ganske land
mødte frem for at kæmpe om førstepladsen.
Aftenskapsejlads:
Efter mange års tro tjeneste har Ruud og Ragnhild valgt at trække sig fra dommertjansen, vi takker for mange gode
sejladser gennem rigtig mange sæsoner.
Dette har givet dommerne en udfordring i løbet af sæsonen, Hans, Andreas, Bjørn, Ralf og Ole har afviklet
aftensmatcherne med stor myndighed fra Mathisen, dette er naturligvis ikke det optimale, derfor har vi søgt efter en ny
dommerbåd, det har resulteret i, at Steen og Ulla Holm tilbød at agerer som dommerbåd med Allan og Karen som
hjælpere, vi håber naturligvis at de vil fortsætte til næste sæson.
Desværre var det igen i år kun folkebåde som havde tilmeldt sig aftensmatcherne, ca. 10 folkebåde havde tilmeldt sig.
Derudover har vi søsat et nyt projekt med skolebåden (H-båden Heka), H-båden har i foråret deltaget i aftensmatcherne,
med en besætning bestående af juniorer og Gunnar som vejleder, et tiltag som de unge sejlere var meget glade for og
som vi vil fortsætte med i den kommende sæson.
Sædvanen tro har Henrik og Poul igen i år disket op med delikatesser torsdag aften, noget som vi kajak og kølbådesejler
sætter megen stor pris på. Vi håber på at Henrik og Poul vil fortsætte næste sæson.
Bøje udvalg:
Vi har investeret i nye kapsejladsbøjer, primært for at lette arbejdet ved udlægning og optagning.
Gennem sæsonen har der været forsøg med bøje nr. 2, efter flere forsøg er bøjeudvalget kommet til en løsning.
Fra næste sæson vil alle de gamle bøjer blive udskiftet med de nye.
DS turbøjer: der er indgået en aftale mellem Marbæk, Frederikssund sejlklub og JSK. Aftalen går ud på at uddelegere
opgaverne med DS turbøjer således: JSK skal fremover tage sig af bøjerne på Jægerspris bredning gældende fra
efteråret 2013. Bøjen nord for Dyrenæs flyttes til Kølholmen, Marbæk og Frederikssund vil tage sig af de 2 bøjer ved
tandstumperne og ved Kølholm, det er endnu ikke bekræftet af Skuldelev sejlklub vil tage sig af bøjen ved hyldeholm
(Skuldelev).
Følgebåde:
Genneralt har det i 2013 gået godt med følgebådene, alle bådene har været på vandet til JSK`s diverse arrangementer
Lidt problemer har vi dog haft med Mathisen (taber strøm når båden ligger i havn) vi følge op på problemet i løbet af
vinteren.

Juniorer:
Sæsonen startede med teoriundervisning i april, den 2. maj startede vi med sejladserne.
Det har været en fantastisk sæson, med en stor tilslutning af unge sejler, næsten alle Europa, Terajoller samt mange
optimistjoller har været på vandet hver tirsdag gennem hele sæsonen.
I år har sejladserne forgået nord for Kignæs havn, vi har derfor lagt en tømmerflåde ud der, som vi har brugt som
samlingspunkt ude på vandet.
Vi afsluttede sæsonen med et klubmesterskab i weekenden lørdag den 24.september, her deltog 5 Europajoller 2
Terajoller og 2 optimister.
I forbindelse med Dansk sejlunions 100 års jubilæum, har DS valg at præmierer sejlklubber som har haft tilgang af
ungdomssejler i sæsonen 2011-2012, den såkaldte klub 1000. Klub 1000 illustrere tilgang af 1000 nye ungdomssejler på
landsplan.
JSK er en del af disse klubber med fremgang af ungdomssejler og blev til en reception i DS i idrættens hus i Brøndby
præmieret med 2 stk. våddragter og 2 stk. redningsveste.
Ad.2.
Planerne om byggeri på vest molen er midlertidig lagt i bero, vi overvejer om planerne skal indgå i en samlet planer for
havnens fremtid, se Ad.6.
Ad.3.
Temaaften (frivillige arbejde i JSK) var berammet til torsdag den 4. april.
Temaaften blev aflyst pga. for få deltager, det var naturligvis en stor skuffelse for bestyrelsen.
Vi vil i vinterens løb tage stilling til, om vi skal gøre et forsøg mere til foråret 2014.

Ad.4.
Igen i år havde JSK fået æren af at afholde Danmarksmesterskabet for trapezjoller.
Stævnet blev afviklet på Jægerspris bredning i weekenden den 31. august til den 1. september.
JSK fik mange roser med på vejen af sejlerne for et godt stævne både til lands og til vands.
Ad.5.
Bestyrelsen/juniorer har et ønske om ny møblering af klubhuset:
-Vi ønsker et nyt skabsarrangement under whiteboardtavlen
-Det gamle glasskab skal erstattes af et skabs arrangement bestående af 4-5 skabe, som monteres på væg
i bordhøjde således at der ovenpå kan lægges en bordplade.
-Til venstre for whiteboardtavlen opsættes en ny opslagstavle til juniorerne
-Også har vi et ønske om at ligge gulv på spær i enden af køkken afdelingen i hver side, således at
vinteropmagasinering af sejlklubbens grej bliver bedre skjult.
Ønskerne er i samarbejde med klubhusudvalget fremlagt for BKM bestyrelse, som har godkendt ombygningen.
Ad.6.
Bestyrelsen i BKM har inviteret JSK til at deltage i et udvalg som skal komme med ideer til havnens fremtid.
Fra BKM deltog Christian Ilsøe, Bent Frandsen og Christian Andersen.
Fra JSK deltog Hans Friis, Viggo Dandanell og Kim Kristensen
Udvalget har afholde et møde i efteråret, hvor vi i fællesskab nedfældede de overordnet ideer som udvalget blev enig
om af arbejde vider med.
I oktober/november måned, vil vi igen mødes for at forberede et oplæg som vi kan præsenterer for medlemmerne af
BKM og JSK samtidig med at medlemmerne kan komme med kommentarer, gode ideer og forslag til havnens fremtid.

Referent: Kim

