Aarhus Sejlklub bestyrelsesmøde 16. april 2018 kl. 17.00.
Referat.
Mia K og Jens Erik H.
Deltagere:
Jens E H, Jens M, Søren A, Torben H, Steen H, Kenneth M C, Jesper A, Jens F, Rene J, Mia K.

1.

Seneste referat, godkendelse - Jens.
1.1.

2.

Referat fra bestyrelsesmøde 12. marts.
Godkendt.

Aarhus Sejlklub’s aktiviteter – ”Klubben rundt på 20 minutter”
Opstramning: Hensigten med punktet er at informere og drøfte væsentligt nyt fra afdelinger/udvalg, med meget
kort orientering og ultrakort drøftelse. Desuden opfølgning på aftaler og beslutninger fra seneste møder (understreget + kursiv). ”Intet nyt” behøver ikke at blive bekræftet ved ord. Mere end ”et minuts-punkter” henvises
til mødets senere del. Skriftlige orienteringer på basecamp er velkomne.

2.1.

Formanden (ud over andre punkter) – Jens
2.1.1. Kystpromenaden 5, fremtidig anvendelse: Status: brev sendt til Rådmanden for S&F, afventer svar.
2.1.2. Æresformand, brev sendt til hoffet, afventer svar.
2.1.3. Velkomstmøde for klubbens nye sejlere.
5/5 11.30 – frokost 13.00

2.2.

Kapsejladsudvalget - Jens F. og Søren A.
2.2.1. Nyt om stævner og tirsdagssejladser?
Aftaler:
Tirsdagssejladser/pointsejladser – Søren A og Jens F tager kontakt til pointsejlads-gruppen mhp. koordinering og
drøftelse af Manage to Sail.
Invitation til Festugestævnet fra Søren A er klar, sammen med de øvrige klubber. Manage to Sail er i stilling til
oprettelse af stævner, tilmelding, og betaling.
Forslag fra Søren A om arrangement om Manege to Sail for interesserede, v. Fredrik Strange.
2.2.2. Aftale: Evaluering med Bugten om Festugestævnet, særligt samarbejdet.
2.2.3. Aftale: Kapsejladsmøde afholdes i februar, måske først i marts….

2.3.

Ungdomsafdelingen - Torben:
2.3.1. Se pkt. 3.

2.4.

Sejlerskolen - Jens M.
Svært at bemande instruktørposterne – hvordan gør vi det mere attraktivt at blive instruktør?
Informere om brug af lokaler m.m. under WC18.
Forslag om Scancap-initiativ mhp. turlinje i Sejlerskolen: Duffy og Rene J er tovholder på initiativet. Man vil i 2018 låne
medlemsbåde til initiativet, og undersøge om der på sigt kunne være grundlag for et klub-Scancap. Klubben tager
gerne selvrisikoen ved lån af medlemsbåde til initiativet. Turlinjen kan være et x-antal undervisningsgange med
elementer som navigation, længere ture, natsejlads og 24-timers events, der bygger bro på tværs af afdelinger.

2.5.

J70’ere og Sejlsportsligaen - Jens F.
2.5.1. Stikord: Status, planer, intern markedsføring, økonomi til investering og drift.
Seriøst set up med masser af initiativ og ressourcepersoner, der byder ind. Massiv marketing og god mulighed for
at opdage båden. Efter 1/5 skal tilmeldingerne komme ind og pengene skal ind.
Men hvordan kan bestyrelsen hjælpe med administrativ opbakning?
Aftale: Jens F holder snor i gruppen og følger op.

2.5.2. Spørgsmål fra Finn Beton: Kan UNO/ESAA bruge bådene?
Nej - Vedligeholdelsen bliver for stor, hvis de lejes ud.
2.6.

Kølbådsafdelingen - Steen og Jørgen.
2.6.1. Fartøjsinspektøren (Steen).
Steen følger op på ansøgninger og optagelse ift at deltage aktivt i vores klubliv som frivillig. Der kommer et skriv 2.6.2. Kølbådsudvalget (Jørgen)
2.6.2.1. Fastboende på kølbåde, Aftalt: ASK vil principielt have samme forholdsvise andel som de andre klubber.
2.6.2.2. Bryggen: S&F lægger op til begrænsning, Aftalt: Bryggens anvendelse skal afklares selvstændigt ud fra de
oprindelige retningslinjer.
2.6.2.3. Aftale: Økonomi til særskilt drøftelse – Renee kommer ind over.

2.7.

Jolleafdelingen - Torben.
2.7.1. Indretning af jolleplads incl. sikring med fastbindinger.
Aftale: Udvidelse af jollepladsen – i samarbejde med de øvrige sejlklubber i SAA.
Peter Bo, Thomas, Henning indkaldes.

2.8.

Sociale aktiviteter - Ninna.
Særskilt punkt 8.

2.9.

Seniorgruppen - Steen.
Telt gøres færdigt.

2.10.

Kommunikation – Mia
2.10.1. Møde afholdt Mia, Kasper D, Jens H.
Konklusion på møde blev, at Kasper har snor i løbende opdateringer på hjemmesiden med de gode klubhistorier. Vi
opfordrer i grupperne til at fortælle de gode historier fra klublivet, ture, stævner m.m.
Formålet er at gøre klublivet tydeligt på hjemmesiden. Vi arbejder for, at der på sigt breder sig en kultur, hvor man
deler sine historier til glæde, læring og inspiration for andre.

2.11.

RIBs, drift m.v. - Kenneth:
2.11.1.Prisfastsætning for udlejning af Rib og både til arrangementer inklusiv Blå Skole.
500kr for klubhus, 500kr for gummibåd – Torben H kommer tilbage med et forslag.
Leje af færgen for 1000kr til M32 – er en mulighed, men det kræver en fra Færgen, der tager med.
2.11.2.RIBs disponeres til træning 5 onsdage i foråret til jolleafdelingen.
Claus Fuglbjerg bedes om at invitere til brugermøde – Torben H kontakter Claus.
Generel OBS! at bookingsystemet skal bruges, og man bruger kun båd, hvis der er booket.

2.12.

Sailing Aarhus - Peter C./Søren.
Særskilt punkt 5.

2.13.

Organisering af klubbens virke – Jens
”Årshjul” - skal vi have et ’Årshjul’? – intet nyt.

2.14.

Faciliteter – Torben m.fl.
Bådhuset, aftalt: Torben får arbejdet med spil og tag afsluttet.

3.

Hvad sker der i Ungdomsafdelingen i 2018 - Ungdomsafdelingen
3.1. Status og aktuelle aktiviteter, formål og målsætning, strategi og planer, Udfordringer i Aarhus Sejlklub.
- Vedligeholdelse af 6 gummibåde og praktiske opgaver tager det meste af forældregruppens tid.

- Trænerteam brager igennem – Bo Jarvig fra Kaløvig, der selv er søgt til ASK har givet løft til det sportslige niveau. Bo
træner A + B opti, zoom, feva, laser. Pierre B træner stor 29er gruppe på 10+ både – ASK har et godt miljø, som de unge
søger. J70’er hold
Der satses på at prøve stævner af og samles om fælles oplevelser, med basis i en stærk, men lille forældregruppe.
Rekruttering er stadig sårbar - vi går bevidst primært efter sejler-forældre. Miljøet bygges op med kendte mennesker.
Det er fortsat svært at fastholde de nye – Ungdomsafdelingen prøver at drøfte fastholdelse og finde ud af hvorfor mange
falder fra.
Der er lavet et skriv ift., hvad vi byder på. Sedler på opslagstavle informerer forældre og andre om involvering ift.
afvikling af trænings, arrangementer, arbejdsdage, m.m. mhp. at forventningsafstemme med forældrene. Tiden mangler
til at tage sig af de nye – der er mange praktiske opgaver hver træningsgang og der mangler hænder.
Nye medlemmer – hvor er vores medlemsgrundlag?
3.2. ”fri-kontingent”, beslutning.
Aftale: En større drøftelse, der skal tages op på et nyt bestyrelsesmøde og sikre en fælles forståelse.
Er et princip, at man altid er medlem, hvis man er i et ansættelsesforhold? Eller kan der være undtagelser – og i så fald
hvem?
Kunne kontingent være en del af lønpakken?
Hvad skal trænerne have i løn, med krav om at være medlem? Og i så fald hvad så med de frivillige instruktører i
Sejlerskolen?
Hjælpende forældre der bliver bedt om at hjælpe er dækkede af forsikring.
Torben H udarbejder et forslag.
3.3. Deltagere og organisering i 2018?
3.4. ”Det store jolleprojekt”: Der skal også arbejdes med organisering af selve projektet - altså hvordan skal det realiseres.
3.5. Kraftcenter:

4.

Genhusning af Ungdoms- og Jolleafdelingen i AIS – Kenneth
4.1. Kontraktudkast og proces.
4.2. Møde med Hans Skou og Capitani
Kenneth M C og Jens Erik H orienterede om mødet og kontraktudkastet.
4.3. Aarhus Sejlklub strategi.
Aftalt: Bestyrelsen besluttede sig for at der i kontrakten skal foreligge en ordentlig ydelsesbeskrivelse før der indgås
aftale. Juridisk og økonomiske forhold skal bearbejdes.
Ansvarlige: Kenneth M C og Jens Erik H for det videre.

5.

Sailing Aarhus – Peter C./Søren A.
5.1. Orientering om Sailing Aarhus aktuelt – Søren A.
5.2. Bestyrelsens orientering om og indblanding i arbejdet i SAA-bestyrelse, se tidligere notat – Søren A.
5.3. Beslutninger vedr. Aarhus Sejlklubs økonomiske mellemværende med Sailing Aarhus (se bilag) – Søren A.
5.3.1. Aftalt: Sailing Aarhus oplæg til Royaltygæld 2017 accepteret af Bestyrelsen, med betingelse om at alle klubber
tiltræder oplægget, alternativt at Egå Sejlklub udtrædelse ikke betyder at der foretages udbetalinger til Egå
Sejlklub, der belaster Sailing Aarhus. Udbetaling af facilitetstilskud overvejes på møde med Peter C og Søren før
Sailing Aarhus generalforsamling.
5.4. Sailing Aarhus generalforsamling 30. april kl. 19 i AIS.
5.5. Sailing Aarhus repræsentation i AIS fra årsmødet den 18. april.
Ingen konklusion.

6.

SWC18 i og ved Aarhus Sejlklub og på hele bugten - Kenneth, Søren, Per H., Rene
Fast punkt på de kommende bestyrelsesmøder:
6.1.

Baneteam – Kenneth

6.2.

Klubhuset – Per H.

6.3.

Folkefesten – Søren A.

6.4.

Andre forhold med relateret til Aarhus Sejlklub (Kølbåde, Joller, Ungdomsfaciliteter) – Søren A. / Jens H.

6.5.

Mail fra Klaus Natorp 4. april – Søren A.

7.

Ny persondatalovgivning og Aarhus Sejlklub – Thomas.
Thomas forklarede om kravene i forhold til Aarhus Sejlklub. Thomas udarbejder instrukser og vejledninger til bestyrelsesmødet
14. maj.

8.

Sociale aktiviteter – Ninna og Mia. PUNKTET DELVIST UDSKUDT.
8.1. Arbejdsdag – 28. april. Aftale: Ninna og Per organiserer.
8.2. Standerhejsning – 28. april. Aftale: Ninna og Jesper organiserer.
8.3. Riggermad - 5. maj. Aftale: Mia – og bestyrelsen arrangerer samtidigt et møde for nye medlemmer.
Mulige andre arrangementer - Fisk og skaldyrsaften, VOR 22/6 – et arrangement, 27/10 – afriggerfest, Juleafslutning
med østerstur.
8.4. Tirsdagsbanemad i maj – Mia og …
8/5, 22/5, 29/5 – med efterfølgende evaluering.
8.5. ”I er ikke særligt gode til at inkludere nye / gamle medlemmer” – citat fra klubaften med Finn B.
Beskæftigelsesminister udpeges senere.

9.

Sekretariatet – Jens H.
9.1.

Rasmus opsagt den 28/2 med virkning 1/7, overvejer aftale om at ferie kan afholdes i juli.

9.2.

Åbningstider og bemanding.
Onsdag fastholdt som åbningsdag, bestyrelsen bemander. Steen og Jens H. 18/4, doodle på resten.

9.3.

Nye roller – afvikling og overdragelse af Rasmus opgaver, til hvem?
Se notat.

10. Tildeling af bådpladser – PUNKTET AFLYST
10.1. Aftale: KBU kommer med et forslag til velkomstbrev, manual og særligt skriv, der beskriver, hvad det kræver at være i
ASK, et skema hvor man som ny kan krydse ind, hvor man gerne vil lægge sin frivillige arbejdskraft.

11. Aarhus Sejlklubs økonomi 2017-2018 - Jesper/René – PUNKTET AFLYST
11.1. Beslutning: Nyt revideret budget vil blive fremstillet.
11.2. Status kontingentopkrævning, afgang, tilgang, pr. afdeling?

12. Eventuelt

15. april 2018/Jens H.

