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Referat for bestyrelsesmøde Mandag 12. december 2011 kl. 19:00 Ref. 2011-06 

Tilstede Anja, Mogens, Claus, Henrik, Lennart og Søren.  

Fraværende Michael, Ole, Kenneth, Helle  

 

1. Introduktion til bestyrelsen for Mogens og Ole.  

Ole var desværre ikke tilstede ved bestyrelsesmødet. Mogens har den 12/12 haft møde med Annie 

Nybroe om overdragelse af kassererfunktionen. Mogens meddelte, at han vil afholde et møde 

snarest muligt med Niels for at afklare grænseflader mellem forskellige driftsmæssige opgaver. 

 

Alle bestyrelsesmedlemmer - inklusive Mogens - præsenterede sig med merit i sejlklubben, ansvar og 

opgaver i bestyrelsen samt anden faglig og/eller personlig information. 

 

Der opstod en debat vedr. udsendelse af diverse mails efter generalforsamlingen. Både om måden at 

kommunikere på i bestyrelsen – altså om man skal kopiere alle på alt i en mailkorrespondance eller 

blot henvende sig til relevante personer –  samt – og i særdeleshed – forberedelsen og afviklingen af 

generalforsamlingen. Formanden opfordrede til at tonen i mailkorrespondancen skal være i orden og 

henstillede i øvrigt til konstruktiv løsningsorienteret kommunikation. Vedr. generalforsamlingen blev 

det konkret aftalt, at der i 2012 skal afholdes et formøde forud for generalforsamlingen– altså ikke et 

bestyrelsesmøde – men et møde alene med det formål, at tilrettelægge afviklingen af 

generalforsamlingen. Formødet er for alle i bestyrelsen. Det konkrete resultat af formødet skal være, 

at færdiggøre og godkende det materiale der skal præsenteres, være 100% enige om næste års 

kontingentsatser og budget samt klargøre og lægge en plan for udsendelsen af materialet til 

klubbens medlemmer. 

 

2. Gennemgang af udvalg og arbejdsopgaver herunder.  

 

• Forretningsudvalg 

o Fastlæggelse af overordnede økonomiske beslutninger, forhold til kommunen, etc. 

o Medlemmer af forretningsudvalget: Anja, Mogens, Kenneth. 

• Ungdomsudvalg 

o Fastlæggelse af overordnede retningslinier samt drift og udvikling af ungdomsafdelingen.  

o Separat status for ungdomsafdelingen sendt ud 12/12-2011 af Søren. 

o Seneste aktivitet: Deltagelse i årets DS Klubkonference. 

o Medlem af ungdomsudvalget: Søren, Steen Hillebrecht, Mogens, Thomas Degel og Bo. 

• Sejlerskoleudvalg 

o Fastlæggelse af overordnede retningslinier samt drift og udvikling af sejlerskolen.  

o Separat status for ungdomsafdelingen sendt ud 6/12-2011 af Lennart. 

o Medlem af sejlerskoleudvalget: Lennart, Henrik, Helle, (Claus I. ?). 

• Storjolleudvalg 

o Fastlæggelse af overordnede retningslinier samt udvikling af samarbejdet med 

ungdomsafdelingen.  

o Medlem af storjolleudvalget: Kenneth. 
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• Talentudvalg 

o Dette udvalg ligger i bero. 

o Medlem af talentudvalget: Steen Hillebrecht og Søren. 

• Kapsejladsudvalg 

o Fastlæggelse af overordnede retningslinier for - og afholdelse af – kapsejladser og 

stævner. 

o Medlem af kapsejladsudvalget: Claus V., Michael, Jakob Nybroe, Claus I., Henrik. 

• Festudvalg 

o Fastlæggelse af overordnede retningslinier samt organisering og afholdelse af sociale 

aktiviteter og fester. 

o Medlem af festudvalget: Anja, Claus V., Helle og Ellena. 

• Grejgruppen 

o Fastlæggelse af overordnede retningslinier for indkøb, brug og vedligeholdelse af 

klubbens grej og udstyr. 

o Medlem af grejgruppen: Arne Larsen, Michael Bernfeld, Søren Christensen og Lennart 

Larsen. Derudover et arbejdsteam bestående af Peter Ambs, Peter Linnet, Lennart Larsen 

og Arne Larsen. Det er på nuværende tidspunkt ikke afgjort hvor det ”overordnede” 

ansvar ligger med hensyn til Spring. 

 

Ud over disse udvalg blev det foreslået at der etableres et klubhusudvalg, hvis opgave skal være at 

have styring med klubhusene, driften af dem, koordinering af vedligeholdelse og rengøring samt evt. 

undersøge muligheder for at bespise kapsejlads sejlerne om tirsdagen. Der blev ikke truffet nogen 

konkret beslutning om at oprette udvalget eller hvem det skulle bestå af, men var alene en tanke, 

som kunne videreføres til bestyrelsesseminaret. 

 

3. Hvilke opgaver falder mellem stolene - ikke mindst, hvordan samler vi dem op? 

To-do-listen i mailen (se indkaldelsen til dette betysrelsesmøde) 

Klubaften: 

Søren Christiansen kontakter Søren Badstue for at høre om muligheden for at afvikle en aften med 

kapsejladsteori for kapsejladselever. 

 

Indkaldelse til bestyrelsesmøder: 

Henrik sender disse ud en uge inden skemalagte møder. Inden da er der sendt besked ud til udvalgs-

formændende om, at indsende status for deres udvalg, så bestyrelsen er orienteret i forvejen inden 

selve bestyrelsesmødet. 

 

Opdatering af hjemmeside: 

Indtil videre kører Henrik videre som Webmaster og sørger for diverse opdateringer. Men Henrik 

annoncerede, at han ønsker at overdrage webmaster funktionen til en anden senest ved udgangen af 

marts måned 2012. Henrik vil selv prøve at rekruttere en afløser, men Mogens indikerede, at være 

villig til at være backup eller medhjælpende webmaster, såfremt en anden ”fuldtids” ikke kan findes. 

Alle der ønsker noget på hjemmesiden er stadig ansvarlig for at sende det tekst- og  indholdsmæssige 

stof til Henrik, som så sætter det pænt op og evt. supplerer med billeder. 
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Nyhedsbreve: 

Henrik sender disse ud når der er stof nok til et nyhedsbrev. Deciderede nyhedsbreve som de kendes 

i nuværende format og frekvens, sendes i dag KUN til modtagere af nyhedsbrevet – det vil sige folk 

som aktivt har været inde på hjemmesiden og melde sig til nyhedsbrevet.  

Hvis vores information, budskab, indbydelse eller hvad det nu er vi sender ud, er information som vi 

kun ønsker ud til medlemmerne, som ikke rigtig vedrører andre, så skal vi huske at ændre mål-

gruppen, bruge nogen andre mailadresser og måske også overveje, om de 200 medlemmer vi ikke 

kan nå med e-mail, skal have det som post. 

 

Indkøb af standere (flag): 

Det klares af sekretariatet. 

 

Pensionistsejlads: 

Anja er tovholder med Mogens som ”medarrangør”. Men hverken Anja eller Mogens kan være 

tilstede på selve dagen, som i 2012 er lørdag den 9. juni. De er derfor afhængige af andre, som vil 

være med i arbejdsgruppen. 

 

Fastelavn: 

Søren Christiansen vil bede Thomas Degel være tovholder på dette arrangement. 

 

Skt. Hans fest: 

Festudvalget arbejder på en stor Skt. Hans fest i 2012. Det blev foreslået at udsende et nyhedsbrev 

hver den 23. for at minde om Skt. Hans festen. Henrik gjorde opmærksom på, at vi skal huske at 

overveje hvem vi sender sådan en invitation ud til. Er det alene til modtagerne af vores nyhedsbrev 

(som er en blanding af medlemmer og ikke-medlemmer) eller er det alene til vores medlemmer eller 

måske en kombination af begge dele ?!  

 

Masten-af-tur: 

Dette arrangement eksisterer ikke mere. 

 

Standerhejsning: 

Anja er tovholder med Claus som ”medarrangør”. 

 

Standernedhaling: 

Claus er tovholder med Anja som ”medarrangør”. 

 

 

4. Drejebog og årshjul for bestyrelsen 2012 

Oplæg til at få overblik over opgaver og ansvar for årets opgaver. Mht. drejebog og årsplaner er det 

vigtigt at slå fast, at målet er færre og mere målrettede møder, hvilket kun kan lade sig gøre hvis vi 

alle er med til at udvikle og påvirke drejebogen, årsplanerne og udvalgsstrukturen. Anja sender et 

oplæg ud så alle kan byde ind og medskabe strukturen 

 

 

5. Bestyrelsesseminar 

Planlægges afholdt den 5/2-2012, som et heldagsarrangement. Anja forsøger at få en konsulent fra 

Dansk Idrætsforbund til at deltage som coach og inspirator til at få et produktivt resultat ud af dagen. 

Anja sender nærmere information ud om seminaret snarest muligt. 
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6. Evt. 

Anja gav information om en konference i Vallensbæk Kommune, som hun havde deltaget i. Et 

initiativ fra folkeoplysningsudvalget vedr. brug af Strandparken samt en afholdelsen af en 

ungdomskonference den 28/1-2012. Nærmere info. om indhold og resultat kan fås ved henvendelse 

til Anja. 

 

- - o O o - - 

 

Bestyrelsesmødet afsluttet kl. 22:10. 

Referent: Henrik Borch 


