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Orientering fra ekstraordinært bestyrelsesmøde (1-15) 

 
Lørdag d. 17. januar 2015, kl. 8:30 på DFDS’ færge Oslo-København 

Til stede: Lars Ive (formand), Peter Allan Andersen (næstformand og kasserer), Per Blinkenberg-

Thrane, Mads Ehrhardt, Dan Ibsen, Carl H. Petersen, Cathrine Spork Dalum, Peter Søgaard, Finn 

Wiberg-Jørgensen, Ole Larsen og Christian Lerche (referent). 

Afbud: Benthe Pedersen Lund. 

  
Dagsorden 

 

1 Konstituering 

- Bestyrelsen konstituerede sig således:  

- Lars Ive, formand (generalforsamlingsvalgt), bestyrelsesrepræsentant i RSA og medlem af 
økonomiudvalget 

- Peter Allan Andersen, næstformand, kasserer, formand for økonomiudvalget 

- Cathrine Spork Dalum, overordnet ansvarlig for KDY i Rungsted  

- Mads Ehrhardt, overordnet ansvarlig for KDY i Skovshoved, formand for 
kommunikationsudvalget 

- Dan Ibsen, bestyrelsesrepræsentant i kapsejladsudvalget 

- Peter Søgaard, bestyrelsesrepræsentant i Skovhoved Ungdoms Sejlads 

- Finn Wiberg-Jørgensen, bestyrelsesrepræsentant til cruisingudvalget  

- Per Blinkenberg-Thrane, medlem af økonomiudvalget 

- Carl H. Petersen, juridiske forhold, aktiviteter i Skovshoved 

- Benthe Pedersen Lund, bestyrelsesansvarlig for provinsaktiviteter  

 

2 Mødeplan 

- Der blev aftalt følgende mødeplan for 2015: 

- 19. februar kl. 17-21 i Tuborg 

- 16. april kl. 17-21 i Rungsted 

- 18. juni kl. 17-21 i Skovshoved 

- 20. august kl. 17-21 i Tuborg 

- 24. november kl. 17-21 i Tuborg 

- Evt 10. december kl. 1530 som optakt til generalforsamling 

- Generalforsamling 10. december kl. 1730  

 

3 Andre emner 

- Formanden bad om, at der efter Oslo-turen  

- orienteres på hjemmesiden om turens resultater  

- henstilles til alle om at tilkendegive, hvordan de kan bidrage med at skaffe flere 
medlemmer og flere sponsorer.  
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- Formanden opfordrede til at se på, hvordan organiseringen af udvalg og aktiviteter bedst 
justeres i forhold til den kommende nye strategi. 

- Bestyrelsen fandt, at ”klubliv” generelt burde styrkes på tværs af klubben uafhængigt af 
havne og aktiviteter. Crusingudvalget kunne evt. få et samlet ansvar for dette samtidig 

med at navnet ændres. (Tursejler og klubliv kunne evt. indgå i navnet.)  

- Bestyrelsen bemærkede, at der tilsyneladende var en uhensigtsmæssige konkurrence 
mellem Sejlerskolen i Rungsted og Royal Sailing Academy (RSA) – bl.a. vedr. 
undervisningsaktiviteter. Det vil være nødvendigt at justere organisationen og 
ansvarsforhold på dette område.  

- Bestyrelsen diskuterede brugen af ordet ”Royal” i bl.a. RSA-sammenhæng. Det var 
bestyrelsens holdning, at KDY som brand er stærkere og mere tidssvarende end ”Royal”. 

Bestyrelsen bad derfor kommunikationsudvalget om at udarbejde et oplæg vedr. klubbens 
brand og betegnelser med henblik på at styrke KDY over for medlemmerne og i omverden. 

- I den forbindelse blev der også peget på, at ”Nokken” skulle sikres som brand i Rungsted. 


