Referat 21-02-2017
Tilstede
Jesper Strandberg - JS
Henrik Kimmer – HKP
Jesper Jacobsen - JJ
Jens Lauge - JL
Henrik Kofoed HK ref.

Dagsorden:
●

●

Orientering og information om:
o EM info (JS)
Fåborg har styr på processen, baneleder og Jury er ikke på plads men JS forventer at det
kommer på plads snarrest.
o DM info (HKP)
Horsens køre efter planen.
o NM info (HKP)
Lokaliteten er på plads Nykøbing sejlklub, klubber melder parat, NOR mangler, vi mangler
en baneleder. Stævnet bliver som sædvane med alt inklusiv (forplejning).
o Boadshow i Fredericia info (JS)
Bootshowet er på plads Stig F er tovholder, der bliver udstillet 2 ok joller på pladsen i år.
o Status på klubjollerne info (JS)
Bådene stå pt. I Hellerup, Horsens og Middelfart, sæsonen har været lidt sløj vejrmæssigt,
der er mange i pipelinen som ønsker en prøvetur. Udstyret skal gennemgås en
tilbagemelding fra div. bådsmænd ønskes. HK sender besked ud.
o Økonomi status info (JJ)
JJ gennemgår økonomien pt. 163 aktive medlemmer i systemet 5 mere på vej. Det
opfordres at medlemmerne tilmelder sig betalingsservice for at simplificere kasserers
arbejde.
Debat, planlægning , delegering:
o Dansk Sejlunion-tilsk ud - udarbejdelse af ansøgning
Vi søger bredt om tilskud til træning.
Det opfordres at de leddene kræfter i vores fleets melder tilbage med forslag til træning
og en forventet økonomi til deres everterne, forslag sendes til HK.
o Træningslejrer planlægning , delegering og eksekvering:
▪ Marts i Hellerup
aflyses
▪ Påsken i Hellerup
Der vil blive træning med Christian Kjærgård enten før elle efter vores
påskestævne, program for dagen vil blive postet på hjemmesiden. HK vender
tilbage.
▪ Strategi - lokalt - efterspørge/afstemme målsætning - lokale arrangementer med
DS-tilskud - Mail til fleets captains .

De forskellige Captains skal navngives.
Horsens - Anders Andersen
Hellerup - Stefan Myralf
Herslev - Thomas Kvist
Svendborg - Ask Askholm
Middelfart - Bo Jensen
Vejle - Lars Møller
o
o

o

o

Bestyrelsens sammensæ tning efter næste generalforsamling
Der er ingen afklaring, umiddelbart forbliver bestyrelsen i sammen opsætning.
Kapsejladskalenderen 2018
NM primo juni 2018 det bliver med stor sandsynlighed et sted i syd Sverige
Kapsejladskalender for 2018 er under udarbejdelse, der ses på ny og gamle steder.
PR aktiviteter / plan
Opdatering af informations materialet på vores hjemmeside, vi vil prøve at få Kaptajn Bob
på opgaven JS
VM jolletransport – medlemsinitia tiv.
Der har tidligere forslag om køb af en container, bestyrelsen holder fast ved den tidligere
beslutning om ikke at invester i transport materiale herunder container og stabelbare
jollevogne til internationale stævner, dette er ikke klubbens opgave.

