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Referat fra ES-bestyrelsesmøde 19.12.2022  

Til stede:  Susanne Werner, Karsten Bank Petersen, Peter Sandgaard, René Kvistgaard, Morten 

Kristensen, Erik Nielsen, Jens Bønnelycke Vestergaard, Jette Juhl, Ole Sønderby 

Fraværende:  Dennis Dengsø 

Referent:  Ole Sønderby 

Agenda   

1. Årshjul: alle initiativer sættes i årshjul 

2. Datoer koordineres på årshjul 

3. Budget  

4. Gennemgang af undersøgelsen fra GF (Jette) 

5. Afdelingerne 

6. Eventuelt og diverse 

7. Næste møde 

 

Referat  

1. Årshjul: alle initiativer sættes i årshjul 

Med udgangspunkt i excel liste med opgaver, initiativer og action ansvarlige, blev der givet en kort status og 

forventet tidspunkt for de enkelte aktiviteter. I nedenstående kort summary: 

Klubhus 

Jette + Peter  Konkretiserer forslag til indretning, inkl. Budget   

Erik+Jette  Konkretiserer forslag for kaffe initiativ, budget 1500kr 

 

Social på land 

Jette   Præsenterede komplet liste og beskrivelse, så var standarten sat. 

Erik                  Frivillig fest arrangement er ved at være på plads, men der mangler klare retningslinjer for 

hvem der skal inviteres 
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Ole        Lav opslag for fælles tur til Düsseldorf bådmesse, team up med Morten 

Peter           Brofest, evt ved standerhejsning, der arbejdes videre med forslaget.  

Der udarbejdes forslag til mere aktiv markedsføring på hjemmeside og sociale medier 

(kalender nyhedsbreve m.m),  

Jens Vedligeholdelsesdag, der er bred enighed om at det er et nyt og godt initiativ med nye og 

mindre erfarne medlemmer. Der sigtes mod slut marts – først i April 

Erik og Ole         Motorlære kursus, det splittes op i forår/klargøring og efterår/konservering 

Jens         Regelkursus planlagt for 4 aftener med hvert sit emne: Før start, under start, sejlads og 

protest. 

Jette + Jens   Arbejder videre med forslag til at kombinere standerskifte med en  afrigger 

fest                                  

??  Sommerfest    ??? 

Erik       Værksteds event kombineres med vedligeholdelses event.  

 

På vand 

Ole og Lilly     Turen til Mårup har haft vigende tilslutning. Mulighed for tur til Ebeltoft eller Hou med lidt 

mere fokus på nogle fælles aktiviteter undersøges. 

Jens            IlCA træningslejr, har ikke fået noteret noget?? 

Dennis            Fastholdelse af store optimist, jens rykker Dennis for status 

Jens, Morten og Rene        Bedre interaktion mellem kølbåde og jollesejlere: Se punkt 6.9 

 

Kommunikation 

Peter    Primære er at lave årskalender + Instagram link m.m for at nå bredere ud, detaljer aftales 

med Ole L 

 

2. Datoer koordineres på årshjul 

Første koordinering blev lavet sammen med præsentationen af de enkelte områder. Alle skal sende 

opdateret liste med status og timing af de enkelte aktiviteter til Peter senest 5. januar. 

 

3. Budget 

Der var en hurtig gennemgang af 2023 budget, kraftigt stigende el/varme udgifter er en udfordring. 

Hver afdeling skal komme med opdaterede 2023 budget input til Morten senest 5. januar. 
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Morten gennemgår opdateret budget på næste møde  

 

4. Gennemgang af undersøgelsen fra GF - (Jette),  

Præsenteres på næste møde hvor frivillige linkes til de enkelte initiativer 

 

5. Afdelingerne 

Har ikke noteret yderligere 

 

6. Eventuelt og diverse 

6.3. Saling Aarhus: Der holdes orienterende møde i januar-februar. (Ole, Jens, Susanne) 

 

6.4. Møde i sejl kreds: Møde i kredsen af sejlklubber i Østjylland". Mødet er 17.01.2023 kl. 19Horsens 

Sejlklub, Langelinie 24, 8700 Horsens 

 

6.5. Morten: Der holdes inspirationsmøde med Lene Hellstrøm lørdag 28 Jan. 9-13, spørgsmål må meget 

gerne fremsendes.  

Lena er en god indgang til at få overblik over klubbers muligheder i Dansk Sejlunion og rådgiver indenfor 

bl.a. følgende områder: 

Koncepter henvendt til klubber, aktivitetsudvikling, medlemsvækst, fundraising, frivillighed, synlighed, 

foreningsjura og bestyrelsesarbejde. 

Hvis du har en lederfunktion eller en udvalgspost i klubben, er du altid velkommen til at kontakte Lena med 

dit spørgsmål. 

 

6.6. Dansk Sejlunion: Dansk Sejlunion indkalder alle klubber i Dansk Sejlunion til generalforsamling lørdag 

den 25. marts 2023 kl. 13.00 – 17.00 (mulighed for frokost kl. 12.00) på Hotel Scandic Odense, Hvidkærvej 

25, 5250 Odense. 

 

6.7. Ole Lundskov: 

- hvor lang tid skal reklamer blive på hjemmeside og hvem er ansvarlig for disse reklamer, Jens gør OL 

bekendt med reglerne 

- Ugentlig morgenmad til teknikgruppe: Er det ok at bruge 70 kr. pr uge?  OK 

 

6.8. Jens: Oplæg til fastholdelse (referat fra møde rundsendt) 
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Det undersøges, om det er muligt at få rådighed over 1 eller 2 stk. J/70.  

Pris for leje/leasing af J70 pr år er samlet 90kkr. Samlet budget med brugergebyr, sponsorat m.m. blev 

fremlagt. For at kunne løbe rundt skal der findes en sponser for ½ delen af lejen.  

Det kræver mere arbejde for at få økonomien på plads og vurdering af de forskellige muligheder for 

langtidsleasing, konkrete sponsorer, brugere, instruktører og vedligehold. Det er et initiativ der kunne give 

klubben et mere aktivt profil. En J70 anses ikke for samtidig at henvende sig til sejlerskolens klientel.   

 

6.9. Erik: 

- Hvad er status på færdigmelding over for kommunen i forhold til renovering af 1. sal 

Erik kontakter Peter Juul for afklaring  

- Mail adresselister: Pas på med genbrug af gamle adresselister, check at det er de rigtige personer du 

sender til og kun dem, og brug de officielle bestyrelses mailadresser. 

- Gennemgang af forskellige tiltag fra husudvalget. 

Kantinen: Priserne stiger så det er nødvendigt at opjustere priserne på de forskellige varer. 

Frivillig festen: Liste over dem der skal med til frivillig festen skal sendes til Erik senest 22 Jan. 

Frivillige fra frivillig listen indkaldes også. 

 

- Møde hyppighed. Bliver FU møder genoptaget? 

Ikke nødvendig med den brede bestyrelse.  

 

- Drøfte brug af klubhuset. (brug af køkken, klublokale, 1. sal, skipperstue og varme mv.) 

Varme udgift er en super udfordring med planerne om den øgede aktivitet i klubhuset (i den kolde periode 

1000kr for en weekend 16-20 grader). Der indskærpes at der kun opvarmes (16 til 20 grader)til de planlagte 

arrangementer i de tre vintermåneder.  

App for styring af varmen runddeles til bestyrelsen.  

Fra hvornår skal der være varme på i weekends for at understøtte den øgede forårsaktivitet? Kort 

rundspørge i bestyrelsen, der skal varme på i weekender fra 1 marts.   

 

6.10. Karsten 

Harmonisering og adgang til fællesdrev: Karsten sender information om adgang til fællesdrevet RushFiles 

og skabeloner for Word og PowerPoint.  

Mødeplan for bestyrelsesmøder: Karsten sender mødeplan for resten af året, mandag + torsdag har 

prioritet. 
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6. Næste møde 

Næste møde torsdag 12 Jan kl. 18. i sejlklub-hus.  

 


