
 

 

1 

ORIENTERING 

B-MØDE 3/2017 – mandag den 1. maj 2017 kl. 16.30, KDY’s klubhus i Rungsted. 

Deltagere: Lars Ive (LI), Peter Bo Rützou (PBR), Anders Bogason (AB), Torben Bjørn 
Christensen (TBC), Henriette Dam (HD) Jonas Funk (JF), Jonas Høgh-Christensen (JHC), 
Finn Wiberg Jørgensen (FWJ), Sarah Gunni Toftedal (SGT), Ole P. Larsen (OLA), Dan 
Ibsen (DI)    

Afbud: Jens Harder (JH), Michael Quist (MQ) Lotte Meldgaard Pedersen (LMP) 
 

1 Orientering fra formanden 

Lars Ive: 

- Standerhejsninger var gennemført  på alle tre havne med god deltagelse. I 
Skovshoved blev samtidig døbt tre J/70’ere, der var præmieuddeling for et 
match race stævne og Operasanger og medlem Paevatalu Guido gav en sang. 

- Sæsonen er i fuld gang med aftenmatchen i Rungsted, daglig sejlads og 
træning næsten hver eneste dag fra Rungsted og Skovshoved fra mandag til 
torsdag. I Skovshoved er der venteliste på kapsejladsholdene.  

2 Strategi 

JF gav en status vedr. medlemsundersøgelsen, hvor der til dato har været 297 
besvarelser, gennemsnitsalder på besvarelserne er over 50 år med 85% 
M/15% K. JF gennemløb hovedpunkter i undersøgelsen, hvor det kan 
konstateres, at det overvejende er KDY’s mere aktive medlemmer som har 
svaret. Midtersegmentet 20-35 år er indtil nu lavt repræsenteret i 
undersøgelsen. 
 
LI laver udkast til henvendelse, som udsendes onsdag til samtlige medlemmer 
med opfordring til at flere tager sig tid til at hjælpe bestyrelsen ved at bidrage 
til undersøgelsen. Endvidere promoveres undersøgelsen via vores lukkede 
facebook grupper. 
 
AB gennemgik potentielle punkter for strategiens overordnede fokus. 
 
JHC nævnte, at DS medlemsundersøgelse overordnet giver nogle beskrivelser 
af forskellige segmenter og medlemstilbud, som vi også kunne kigge på. Vi skal 
skabe nogle USB’er som er unikke og har værdi for medlemmerne, samt kan 
tiltrække nye medlemmer.  
 
AB er bestyrelsens ansvarlige for strategiprocessen. 
 

3 Ekstraordinær generalforsamling 

Bestyrelsens forslag til dirigent vil være Claes Rechnitzer. 

Forventeligt vil den ekstraordinære generalforsamling blive relativt kort, da 
forslaget allerede er godkendt på den ordinære generalforsamling, og bestyrelsen 
ikke siden har modtaget noget bemærkninger hertil fra medlemmer. 

4 Eventuelt 

Ingen kommentarer. 

 

 

Referent: Dan Ibsen 


