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Bestyrelsesmøde mandag den 18. September 2017 kl. 17 – 21 
 
Deltagere: Henrik Nepper-Christensen, Lars Møller Nielsen, Martin Bach, Per Risvang, Sune Wohlert, 
Jesper Andersen, Eva Holm-Jørgensen 
 
Afbud:  Ingen 
 
Dagsorden 
 

1. Bestyrelsen konstitueres 
Jesper Formand, Lars Regnskab, Henrik Jubilæum og tursejler, Per Teknik, Eva -Martin og Sune 
er indtil videre placeret i DM/Sponsor/kommunikations/fremtids udvalget. 

2. DM 2017 evaluering 
Godt arrangement, god baneleder mange engageret personer, gode sejladser og baner samt 
landaktiviter rigtig dejlig stemning og alle har følt sig velkommende. Ønsker til ændringer til 
næste år: Mulighed for flere præmier uden for top 5. Andre præmier typer, bedste fighter, 
mest uheldige både. osv 

3. DM 2018 termin  
SKK-KVS afholder DM i fælles samarbejde. Tidsramme ændres til fre, lør, søn, og datoen bliver 
24-25-26 august. (Baneleder vi spørger Jørgen Thulstrup fra Sejlklubben Sundet..?) 

4. DM 2019 bliver i Århus 
Yderlig info tilgår 

5. DM 2020 (Sune) 
KDY har tilbudt at vi kan afholde det i Tuborg eller Skovshoved. Det er samtidig jubilæums år 

6. 50 års jubilæum 2020 (Henrik)  
Der er lavet en opstarts arbejdes gruppe bestående at Per og Henrik  

7. Skolebåds projekt (Eva) 
Vi vil forsøge at få en omgang instruktør undervisning på plads i foråret. 
Klubben bistår Samsø efterskole, så deres både bliver ens rigget om efter moderne nutidig mo-
del. 

8. Økonomi orientering (Lars) 
Økonomi forsat god, så der er plads til nye projekter (PR, Skolebåde, Jubilæum, mm.) 

9. Sponsorer, medier, droner, sociale medier. Track track, PR.  
Der blev oprette et udvalg som skal komme med et bud på hvordan vi skal styre DM kommuni-
kation, Sponsorer mm. Det blev aftalt at Eva, Martin og Sune sætter sig samme og “brain stor-
mer “ på hvordan vi takler dette i fremtiden. 

10. Master; status og nye beslag (Per og Jesper 
Der er 10 master tilbage, det går planmæssigt, fremad. 

11. DEN 1; status, plan og økonomi (Per og Jesper) 
Projekt skrider planmæssigt frem, der vil blive arrangeret flere arbejdes dage i foråret også for 
den københavnske afdeling. Datoer vil blive meldt ud. Det forventes stadigvæk at både bliver 
klar i løbet 2018 
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12. Hjemmeside. Prioriteringer af rettelser og nye funktionaliteter. (Sune, Jesper)  
Vi går over til opsamlinger af tilretninger til hjemmesiden til Asger(koder) mod i dag hvor me-
get er lavet løbende. Det skal tydeliggøres at sitet fungerer bedst med Google Chrome. 

13. Eventuelt 
Indkommende forslag til klasseregls ændringer:  

a. Forslag om at der tillades at man kan have 2 stager ombord.  
b.Forslag om agterstag i snor 
c.Forskal om der skal være rebefunktion i storsejlet 
d.Forslag om der skal være slæder i storsejl 

 
Trænings arrangement forsøges gennemført igen med eller uden tilskud fra DS 

 
14. Næste møde 

27 januar 2018 i Århus 
 
 
 
 
Ref Sune 


