
 
 

 
 

 

Tidspunkt:  Onsdag  11.01 2017 klokken 18.30 - 21.00  
 
Deltagere: Per Selmose, Helle, Ole Ø, Klaus, Pernille, Kenneth og Kirsten.  
 
Afbud: Karsten 
 
Referent: Kirsten 
 

Omr.  Beslutninger/handlinger Ansvarl
ig 

1. Godkendelse af 
referat fra sidst 

Referat fra 28.11 2016 godkendes. 

 

Alle 

2. Vild med Vand 10.06 2017  

PS, KM, KR deltager i planlægningsmøde med EM sidst i januar. 

Bemanding og plan 

Prøv Bone v/ KR 

Plask og leg v/PB – 2 trænere (2 x 1250kr) 

Prøv en kølbåd (ca 7stk) + sejlerskolestand v/KM 

Kaffe, kage, infobod med koordinering til både v/OØ  

KR 

3. WS 18 

 

Er Klubbens projekt. 

Åbent træningsmiljø fra april 2017 

Åbent jollehus og klubhus i alle lejre, camps og events 

Infoaften afholdes i kombination med Liga tema. 

PS KR 

4. Mødeplan for 
ES best 

Det besluttes at vi fastholder antal møder og koncentrer dem mest muligt i 

ikke sejlsæson. Der kan der ud over holdes ad hoc møder om ting som 

ikke hele bestyrelsen behøver at deltage i. ES best: 22.02 – 22.03 - 19.04 – 

17.05 - - 30.08 – 27.09 – 25.10. 

Der oprettes en aktivitets kalender, der kan ses af alle medlemmer. PS 

snakker med OL om at oprette dette. Vi starter med de store ting og mest 

muligt information lægges ind.  

KR 

5. 
Bonebørnedage 
og Stævne 

Der bliver kun 2 Bonebørnedage i 2017 og 2018 på grund af WS 2018. I 

2017 bliver det:  20.06 og 4.07. Pernille finder ”plask og leg” bemanding, 

poster beskrives af KR, når dette er færdig aftalt. Der er standbay 

skolebåd om vejr bliver hårdt. KR finder bemanding til Bone. 

Bonecup enten 2-3.09 (2.div Liga i MS) eller 9-10.09 (Hovedkapsejlads 

ES). ES ønsker ikke Bone Cup sammen med Hovedkapsejlads. Hvis det 

bliver samtidigt med Ligastævne vil det være en anden end KR der står for 

det. 

ES laver en Bone demoaften for sejlerskole og Laser, PB giver 

datoforslag. 

KR 

 
Referat fra 
Bestyrelsesmøde 



6. Skolebåde Vi forventer at sejle i den hvide og vi ser hvad vi gør med den røde. 

Larsen kan rumme 4 elever  

 

KM PS 

8. 
Aktivitetskalender 
for ES 

 Så medlemmer er orienteret om egen klub og vi får mulighed for at tage hensyn 
og støtte op. 

Herunder: Faste datoer for bestyrelsesmøder - lægges evt på hjemmeside 
således at alle medlemmer kan se at der sker noget. 
PS snakker med OL. 

KR 
 
 
KM 

11. Sejlerskole 
økonomi 

Priserne i sejlerskolen hæves: 

Teori med start november 2017: hæves fra 500,- til 600,-. 

Praktisk sejlads med start maj 2018: hæves fra 1400,- til 1600,-. 

Er procedure for refusion af udlæg aftales: Jan Jensen med 4 hjælpere står for 

vedligehold og er dermed Jan, Tom Christiansen og KM der har udlæg.  

Alt er optaget og der er venteliste, der søges om muligt en 3. båd i spil. 

Alle instruktører er glade for Larsenbåden. 

Der kommer snart datoer på kurser, speedbådssertifikat m.v. 

Der bliver en sejl sikkert dag. 

Dag med teori om rednings situationer. 

Der er brug for annoncering af kurser m.v. 

Sejlerskolestaben holder en heldags påskefrokost med hårdt arbejde til bl.a. at færdiggøre 

arbejdsbeskrivelser m.v. 

KM 

14. Nyt fra EM Fra møde ES – EM: 
- besked om aktiviteter i 2017 og datoer 
- info om jollehavn 
- ny skiltning 
- ønsker til Båkens indretning 
- sponsor søger til mobile huse 
KM laver skitser til salgsbod og adgangsboder til EM, produceres nok af 
produktionsskolen.  

PS/KR 

15. Plan for 
strategidag 05.02 
kl 9.30-14 

- kig på udmeldelser - udvikling af klubben? PS 

16. Evt. - Møde i østjysk kreds 24.01 i Vejle, dagsorden vises rundt, nogen der vil med? 

- Liga 1. div, ES er vært, sejles i DOKK1, bliver mega event. Stor åbent 
landarrangement, ”sponsorguf” og muligheder for ES også, hvis nogen gør et 
job? Plan for infoaften sidst i januar, Peter Wolsing og Nynne kommer. Slået 
sammen med info om hvad ws18 og testevent mmm kommer til at betyde her i 
ES og måske specielt i jollehuset. 

- Køb af Laser til 5000kr 

- Kenneth tager fat i køb af de 2 Tornado som er besluttet. Der laves en P-trailer 
til dem.  

.  

- Stativ fra EM til Bone, KR. 

- Bone bliver kørt tilbage fra Gersner af vognmand til  

- PS holder takketale til hjælperfesten og informationer om hvad der ønskes en 
hjælpende hånd til i 2017 sendes til Kirsten. 

- Afklaring af hvad der sker når swip går ud.  

- Økonomi kommer på som kort fast punkt fremover. 

- Sejlerskolen har brug for hjælp til tekstformulering på bl.a. hjemmesiden, nogen 
der gerne vil hjælpe. 

- ES søger om at blive talent klub. 

- ES får bankboks til forsinkringspapir m.v. 

- Helle overtager at udsende info til medlemmer til alle, da det erstatter Båken. 

- ES bestyrelse har forslag om en lille udgave af Båken der kan bruges som 

KR 



indgangsportal ved EM og ES events, både på EM og f.eks. når ES står for 
events ved DOKK1 eller det nye Sejlsportscenter. Den vil også kunne bruges 
som PR søjle… Den vil altid signalerer både EM og ES. KM laver forslag og KR 
taler med EM om forslag. 

   

 
Næste møde: Strategidag 05.02 kl 9.30 – 14 (obs kl 14.30 kommer Anne Marie Rindom: fra Opti – OL medalje) 
Alm bestyrelsesmøde 22.02 kl 18.30 – 21.00 


