Referat fra Møde for windsurferne lørdag 4. oktober
2014 klokken 13.30.!

!
11 medlemmer var tilstede!
!
1. Tilbagemelding fra de udvalg, der blev nedsat på møde for windsurfere 3/7 2014!
!

Udstyrsudvalg: Har lavet en oversigt over arbejdsopgaver i fremtiden. Har lavet !
!
inventarliste over våddragter og redningsveste. Der mangler stadig at blive lavet lister for !
sejl, brædder, mm. Planen er at lave en liste, der hænger fremme i surfskuret, hvor man med det
samme kan skrive på, hvad der er gået i stykker. Udvalget vil også lave en liste med input fra alle
medlemmer over gode steder at købe udstyr (f.eks. Westwinds brugte udlejningsbrædder). Der
blev fremsat et forslag om, at 5 komplette sæt (bræt og rig) er reserveret til surfskolen, så
instruktørerne ved, at der er udstyr, der virker. Det blev også foreslået at lave en opmærkning af,
hvad der passer sammen til forårsrengøringen.!

!

Transportudvalg: Alle 4 vogne til 2 brædder + rig er snart klar, men pga. plads i skuret, vil 1 vogn
blive lagt på loftet. Der er også indkøbt 8 kanovogne til transport til stranden. Der tænkes stadig i
løsninger, med eller uden gaffa, til, hvordan vi kan opbevare alle vogne i skuret og samtidig have
plads på gulvet. Udover det må transportudvalgets opgave betragtes som afsluttet.!

!
Skabsudvalg: Følgende oplæg var lagt på forum og facebook inden mødet: “!
!
Oplæg og status fra Skabs/Hylde-udvalget!
!

Klubben råder over 40 hylder i skabe med aflåselig dør, samt 12 mindre hylder uden låge og 4
lodrette hylder til Formula uden låge.!
Udvalget har gennemgået alle hylder og skabe og holdt indholdet op i mod tidligere fortegnelser,
samt opdateret medlemsliste.!
Opbevaret udstyr fra ikke-medlemmer er fjernet og foreløbigt lagt på loftet og disse personer er
kontaktet i den udstrækning det har kunnet lade sig gøre.!
Status pt.!
Der er 9 ledige hylder i skabe med låge!
Der er 1 ledig hylde uden låge!
Der er 2 ledige hylder til Formula!

!
Forslag til vedtagelse af surfudvalget:!
!

Med virkning fra d. 1/1 2015 indføres der betaling for opbevaring af privat udstyr i surfskuret.!
Hylder i i skab med låge: Kr. 150,- pr. hylde pr. år!
Hylder uden låge:
Kr. 75,- pr. hylde pr. år!

!
Betalingen opkræves forud, og kan evt. indbetales via hjemmesiden??”!
!

Betaling kan godt lade sig gøre via kasseren. Kasseren skal bare have en liste med hvem, der skal
opkræves hvor meget i starten af det nye år. Så bliver lejen opkrævet ca. 01.04 sammen med
kontigentet. Prisen blev vedtaget af medlemsmødet efter en kort debat. Skabsudvalget laver en
standardskrivelse om varsel og procedure, hvis man ikke betaler skabsleje.!

!

Aktivitetsudvalg: Har ikke været så aktive, men satser på at lave et godt oplæg til næste sæson.
Der blev snakket om, at det var vigtigt at få klubaftenerne opstartet igen. Udvalget vil kigge på
forskellige klubture, måske nogle søndagssejladser igen og nogle ud-af-huset dage, hvor man kan
køre efter vinden.!

!

Informationsudvalg: Anders har blevet lavet en flot ny hjemmeside, som stadig skal ændres lidt
indholdsmæssigt. Pressemeddelelsen fra Marinadagen kan genbruges. Udvalget har snakket om,
at over vinteren laver vi løbesedler, som hænges op på gymnasiet, Campus Køge, Tapperiet mm.!
Som det er nu, har vi 3 platforme. Forum, Facebook og hjemmesiden. Det blev vedtaget, at
udvalget skal lave en beskrivelse af, hvad hver enkel platform skal bruges til. Det blev også
foreslået at rydde op i forum eller evt. oprette et nyt forum til lukkede debatter. Facebook skal
bruges til beskeder om, hvem der sejler, køb/salg, sjove indlæg mm. Facebook skal stadig være en
lukket gruppe, men administratorerne er hurtige til at godkende medlemmer. Kontaktinfo på
hjemmesiden skal rettes. Retningslinjer, sikkerhedsinstrukser, referater og andet relevant skal ligge
på hjemmesiden, hvor det er offentligt og nemt tilgængeligt. Ikke som nu, hvor det kan være svært
at finde på forum. Dette kigger udvalget på i løbet af vinteren.!

!

Surfskoleudvalg: Der har i denne sæson været 6 elever, og de sidste forløb er ved at være
afsluttet.!

!
2. Økonomi!
!

I sejlklubbens budget er der for 2014 afsat 15’000 kr. Windsurfafdelingen har brugt 16’257 kr. og
haft en indtægt på 6000 kr. fra surfskolen. I starten af året blev der snakket om at anskaffe SUP
brædder. Disse er ikke indkøbt. Der var en debat om, hvad klubben skal anskaffe. Forslag var SUP
brædder, surfskole udstyr og sit-on-top kajakker. Der blev foreslået et møde mere om økonomien
og i hvilke rækkefølge, vi prioriterer de forskellige indkøb og ønsker. Udstyrsudvalget skal finde ud
af, hvad behovet er lige nu og her ift. klubudstyret.. Det blev besluttet, at vi ventede med
økonomien til en ny formand er valgt og godkendt af bestyrelsen, og så laver vi et nyt møde med
prioriterede ønsker for 2015 og evt. længere ude i fremtiden. Det blev besluttet, at vi godt måtte
ønske stort.!

!
3. Status på Marinaen!
!

Der er ikke noget nyt ift. situationen omkring Marinaen og den forringede tilgang til vandet for
windsurferne. Formanden for sejlklubben Arne har løbende dialog med interessenter om eventuelle
opbevaringsmuligheder tættere på stranden og et kommende nyt klubhus tættere på stranden.!

!
4. Formandsvalg!
!

Eddie blev foreslået som ny formand, og uden modkandidater blev han valgt til ny formand. Eddie
takkede for valget ved først at takke Thomas for hans store arbejde som formand. Alle var enige
om, at nu skal klubben videre, og vi skal bruge vinteren på i fællesskab at arbejde for, at den nye
sæson bliver god og samler klubben. Det blev foreslået, at vi kommer videre ved at have dialog og
afholde en møderække, hvor vi i fællesskab laver nogle aftaler omkring klubben. Det der aftales,
skal overholdes. Eddie indkalder snart til første møde.!

!

Der blev afsluttet med en god gang windsurfing i Køge Bugt.

