JSK bestyrelsesmøde 2019-01-17

Deltagere: Martin, Heine, Peter, Bent, Lone
Afbud: Lene

1. Opfølgning på sidste møde
Intet at bemærke
Udvalgsmøde 8/12: Gik fint, intet at bemærke

2. Havnen
PFR orienterede ud fra referatet, men var selv forhindret i at deltage i seneste møde 12/12-18. Næste
møde er 31/1.

3. Forsikringer
Ny opdeling, så bådforsikringer er adskilt fra husforsikringer. Kollektiv forsikring for sejlerskolen blev
drøftet. Frivillige vil iflg. forsikringsselskab ikke blive draget til ansvar for ulykker.
Tyveri af motorben fra hjælper: Forsikringen dækker. Poca udbedrer. Motordele: 35.000 kr., så det kan
ende med at motor bliver totalskadet. Ny 60 hk 47.000. Anbefaler 80 hk. til ekstra 8-9.000 kr. ekstra, resten
dækkes af forsikring. Med nedskrivning af den gamle v. totalskade antageligt en udgift 10-15 tkr. Endelig
pris kendes til næste møde.
Jolletrailer er iflg. Heine i meget dårlig stand. Repareret i Brørup 4.900 kr.

4. Økonomi
Omkostning til Carsten Rasmussen for Y1 undervisning er ikke bogført. Vi skal have periodiseret ca. 20 tkr.
Der oprettes en ny regnskabspost: Undervisning i øvrigt.
Isfuglen skal sættes i stand for ca. 30 tkr., men størstedelen kan sikkert bogføres som en tilgang af aktiver.
Motorer bør afskrives over 10 år.
Kontingenter fastholdes uændrede i 2019.
Bestyrelsesomk. 20.000, men gaver rettes ned til 4.000.
Passive kontingenter: PFR regner efter.
60’er aktivisterne: Budget rettes til 12.000 kr.

DH-DM og Samsø Rundt skal gerne med årene give overskud, men 2019 er første år, og derfor afsætter vi
penge til at dække evt. underskud. DH-DM afvikles i samarbejde med Horsens og Snaptun, der dækker hhv.
10 tkr. og 5 tkr.

5. Generalforsamling
Dato er fastsat 28/3 kl. 19 med formøde kl. 17.30.
Lene og Heine er på valg og genopstiller.
Max har givet tilsagn om at deltage som dirigent.
Lone sørger for vingaver og indkaldelse.
Årets ildsjæl, Krisitan Lund, graveres I pokalen.

6. Eventuelt
Marinehjemmeværnet vil gerne låne klubhus u/b 22/3 aften og 23/3 hele dagen. Førstehjælpskursus. Hvis
de har ledige pladser, kan vi tilbyde det til DSRS eller egne medlemmer. OK.
Flere ønsker om at leje juniorhus til f.eks. konfirmation. Det kan vi ikke imødekomme, da vi ikke udlejer
juniorhuset, men vi tilbyder at dispensere for 2/5 i klubhuset. Juniorhuset skal holdes disponibelt til
klubaktiviteter.
Peter Vang vil gerne have printer stillet til rådighed til brug for JSK’s kursister i vinterhalvåret. Heine leverer
en brugt HP farveprinter.
Der er opstået usikkerhed om deltagergebyrer for vores kurser. Referatet fra 21/6 omtaler det ikke. PFR har
noteret i sine noter:
6. Vinterkurser i sejlklub regi, instruktør samt fastsættelse af deltagerpris.
Y3/y1: 2800 kr. pr deltager (medlem) og 3500 kr. (ikke medlem) og min. 6 deltagere, maks. 12 deltagere.
Duelighed: 1800 kr. pr deltager (medlem) og 2300 kr. (ikke medlem) og min. 6 deltagere, maks. 12 deltagere.
Peter Vang tilbydes 10.000 kr. for at undervise i duelighed. Til gengæld skal han betale 500 kr. pr. dag for lokaleleje.

Næste møde:

