Referat af bestyrelsesmøde d. 17. juni 2015 klokken 17:30 - 21:30

Sted:

VSK klubhuset

Til stede: Bestyrelse Kenneth Bøggild, Christina Rasmussen, Claus Andersen, Peter Jensen, Mogens
Saigal,
Fra Turudvalg: Peter Tobiasen, Pia Achton, Jesper Langer, (Christina Rasmussen)
Afbud: Søren Christiansen, Henrik Mütze, Henrik Borch, Søren Schramm

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden og bilag.
Godkendt uden kommentar.
2. Opfølgende bemærkninger til det i forvejen godkendte referat fra seneste bestyrelsesmøde.
Ingen kommentar
3. Opfølgning på sager behandlet i økonomiudvalget.
a. Opfølgning på eventuelle afvigelser.
4. Behandling af beslutningssager.
a. Tema: Tursejlerudvalget.
Orientering fra Christina om baggrund for Turudvalget:
Startet for at få mere fokus på sejlads og sejlads orienterede aktiviteter i VSK.
i. Status på den igangværende sæson
Optil 120 har deltaget i tur aktiviteterne i år.
Der er en tendens til at tursejler deltagere bliver yngre
Tursejler tilbuddet i VSK ses ikke mange andre klubber.
Yacht skipper 3 uddannelsen blev afholdt ved brug af professionelt uddannede folk.
Tursejler er et tilbud for alle, både motor og sejlbåde.
Skrivebords navigation, et tilbud om at bruge apps og tablets mv til navigation, blev
afholdt med stor succes, og vil blive gentaget.
Klubaftner starter 5. november 2015.
Der er forslag om at Tursejlerudvalget køber et førstehjælpskursus og har dette som et
fast bestanddel af kursus udbuddet.
Generelt fungerer turudvalget godt og har engagerede medlemmer.

ii. Visioner og strategi
Øge sikkerheden til søs, gennem uddannelse og hjælpe folk til en bedre sejler
oplevelse.
Det bærende element er at skabe tryghed og være brobygger fra sejlerskolen og til det
øvrige VSK.
Uddannelsen sker gennem 4 teori sessioner og en praktisk dag. Samt tilbud om
forskellige arrangementer, herunder afholdelse af en Yacht skipper 3 uddannelse.

iii. Medlemskab af Danske Tursejler
Det blev besluttet at VSK melder sig ind i Danske Tursejlere for at give VSK medlemmer
dette tilbud.
Initiativet med at kordinerer og gøre VSK medlemmer opmærksom på tilbuddet i forhold
til Danske Tursejlere fortages af Tursejlerudvalget.

b. Beslutning vedrørende VSSC, ovenpå tidligere udmeldt projektperiode.
Der er ikke afholdt det nødvendige møde i VSSC for at VSK bestyrelse kunne træffe en
beslutning. Punktet udskydes til et senere bestyrelsesmøde.
5. Sager til drøftelse.
a. Formandskabet efter generalforsamlingen 2016, og stillere til de valgbare poster i VSK
bestyrelse.
Der skal frem mod næste generalforsamling findes en ny løsning til formandsposten.
6. Orientering fra sekretariatet og udvalg, herunder status på den forløbne sæsons medlemstilbud samt
aktiviteter.
a. Evaluering af sæsonen aktiviteter via aktivitetsudvalgene, med forslag til en råskitse for den
kommende sæson (2015).
i. Fest udvalget status*
23/6 afholdes Skt. Hans fest som annonceret i Nyhedsbrev
ii. Sejlerskole status*, herunder status på antal aktive sejlerskoleelever.
På baggrund af henvendelser fra Sejlerskolen er der rettet forespørgsel til
Søfartsstyrelsen omkring eksamination i navigation.
iii. Ungdomsudvalget status*.
Det bugner med nye sejlere i ungdomsafdelingen.
iv. Storjolle afdelingen status*.
Der afvikles træning 2 gange om ugen og der påtænkes at udvide med lørdag.
Der afholdes DM i Finnjolle 6-7-8 august, sammen med 806 klasse mesterskab.
v. Tursejlerudvalget status*
Se oven for (pkt. 4a)
vi. Sejlsportsligaen status*
VSK ligger nr. 14 efter to 7. pladser og ligger lige over nedrykning.
7. Eventuelt, herunder hvem som deltager i hvilke møder/aktiviteter inden næste møde.
Kenneth orienterede om en misforståelse omkring bookning af klublokalet.
Fremover vil det være den elektroniske kalender som gælder, ifølge retningslinjer på VSK’s hjemmeside.

En gruppe omkring Kenneth vil begynde en række konstruktive møde med kommunen vedrørende
aktivering af VSK’s aktiver i dagtimerne og vores samarbejde med kommunen generelt.

Bestyrelsen vil stilleforslag om en arbejdsdag for alle udvalg i oktober, hvor vi ser på lokaler mv,
nærmere information følger.

*Status = Hvilke glæder og sorger er der i arbejdet omkring aktiviteterne.

