SWS Bestyrelsesmøde d. 3/11-2018 - Ollerup
Deltagere:

Dorthe, Jesper, Bjarne, Poul, John, Jannik, Christian, Thomas
Afbud: Randi

Referent

Thomas

Konstituering af
bestyrelsen











John – Formand
Bjarne – Næstformand
Christian – Kapsejladssekretær
Jesper – Kasserer + chefmåler
Randi – Tursejladssekretær
Jannik – Tursejlads
Dorthe – Tursejlads
Poul – Webmaster
Thomas – Medlemssekretær

Datoer for
bestyrelsesmøder

-

21. Januar 2019 kl. 19.30
30. April 2019 kl. 19.30

Int. Rally 2019
Team:

Målebrevsproblematik

Til at arrangere dette rally har Poul, Jannik + Jesper startet et
udvalg, der supplerer sig selv med flere medlemmer.
Umiddelbart kommer stævnet til at foregå 18-24/8-2019.
Udvalget skal bl.a. tage stilling til antal deltagere, nationale kvoter
m.m.
-

Registrering af målerbrev kræver medlemskab af en
sejlklub, hvilket bestyrelsen finder rimeligt
Jesper skriver om proceduren omkring udstedelse af
målerbrev
DS kan hjælpe med at skaffe måler

På Generalforsamling blev det aftalt bestyrelsen at undersøger
muligheden for at udstede målerbreve til turversionen af MK IV,
da denne leveres uden builders certificate, alternativt at der
kommer til at fremgå af klassereglerne at den ikke kan måles.
Der var enighed om at, hvis turjollen er lavet i samme form som
kap-jollen –, er der ikke noget til hinder for at den kan få
målerbrev.
Christian ville dog gerne have mulighed for at vende sagen med
kapsejladsudvalget

Jesper

Jesper

Christian

Eventuelt
Kontaktpersoner

Listen over kontaktpersoner er ikke retvisende/opdaterede.
Enighed om at listen nedlægges indtil videre. John giver besked til
de nuværende kontaktpersoner
John
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Facebook

Vi har 2 facebooksider.
I dag bliver kun den ene side benyttet. og vi bør have en side som
“sælger” bedre.
Det skal undersøges om vi lettere kan dedikere indholdet af den
ene til kapsejlads og den anden til alt andet.

Video

Rantzausminde

Christian har aftalt med Søren Svarre om at lave en video på ca. 6
min. Video’en skal præsentere wayfarer som kapsejladsjolle.

-

Hvad vil det koste at få strøm på Rantzausminde ?
Skal vi lave en velkomst- + kort-bog til nye deltagere ?
Det skal offentliggøres hvilke Salgsboder SWS driver.
(ølsalg, T-shirts m.m.)

Medlemsliste

Adgang til en aktuel medlemsliste savnes. Jesper laver en løsning
på hjemmesiden, og privatlivspolitik opdateres.

Dobbelttrailer

Forslag om at SWS køber en dobbeltrailer, anses for en dårlig ide,
ud fra en øst-vest betragtning. Der er næppe nogen der vil køre
over Storebælt for at hente en trailer.

Turarrangemet i
Limfjorden

En gruppe sejlere har henvendt sig for at lave et tur-og kapsejladsarrangement ved Venø.
Bestyrelsen er principielt positivt overfor arrangementet, men
den officielle kalender er ved at være fyldt. Derfor opfordres
gruppen til at lave det som et lokalt arrangement åbent for alle
uden opdeling af et kapsejladsfelt. Arrangementet kan stadig
annonceres på hjemmesiden.
Jannik giver besked

WM I Irland

Diverse

Jesper +
Christian

Dorthe

Jesper +
Poul

Jannik

Der forventes deltagelse af op mod 10-12 danske besætninger.
Det blev besluttet at yde et transportilskud 2500 pr. jolle dog
max. 25.000 kr.

-

Tursejlads er andet end RM (sæt nogle drømme igang)

-

Bjarne og Jesper har oversætte turbeskrivelsen London –
Helsinki af Ralph Roberts, hvad skal vi bruge den til? Eks.
Bådblad, W-nyt, Hjemmesiden!

-

Kapsejladsudvalget foreslår, at kapsejladser kun sejles i
vindstyrke mellem 2 og 11 m/s
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Fremtidens SWS

Udstilling i Fredericia 2 stk. MK4: en til kap og en til tur.

Diskussion af fremtiden
-

En lidt mindre bestyrelse kunne bestå af:
o Formand
o Kasserer
o Tursekretær
o Kapsejladssekretær
o Kommunikations-sekretær

-

Generalforsamling kunne gå på skift mellem
Rantzausminde (evt. om aftenen) og Wayfarer-DM hvor
kapsejlerne er samlet første gang 2020

-

John laver et forslag til ny organisation, der umiddelbart
skønnes at kunne rummes indenfor de nuværende
vedtægter

John
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