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REFERAT - Bestyrelsesmøde 3-2016 

Torsdag 17. marts 2016 kl. 17:00 i Restaurant Sejlklubberne i Skovshoved 

Til stede: Lars Ive (LI), Peter Allan Andersen (PAA), Mads Ehrhardt (ME), Lotte 

Meldgaard Pedersen (LMP), Michael Quist (MQ), Peter Søgaard (PS), Finn Wiberg 

Jørgensen (FWJ), Ole P. Larsen (OPL) og Dan Ibsen (DI) 
  

1 Orientering fra formanden 

- Meget glædeligt, at Operaen nu er udsolgt og der er nu oprettet en 

venteliste. Jubilæumsudvalget har gjort et stort arbejde, og rapporterer at 

alt går planmæssigt. Endvidere har KDY den store glæde, at alle de 

Kongelige har bekræftet invitationerne 

- Afventer et møde med SKS efter påske omkring samarbejdet i Skovshoved, 

herunder mulig om fordelingen af forpagtningsindtægterne  

- DK Rundt Inshore har afholdt møde i Rungsted for porentielle deltagere. De 

jyske sejlere vil gerne ligge lidt længere tid i Øresund, og dette søger vi at 

finde en løsning på 

- KDY’s reception på Kongeskibet for sponsorer og gode venner er planlagt til 

den 12/5, hvor Kongeskibet vil ligge ved Amaliehaven 

- KDY planlægger at være til stede ved Folkemødet på Bornholm; Dette vil 

ske i et samarbejde med Summit Consulting, hvor vi sejler 2 MR både over, 

som skal anveneds til en ”privat mod offentlig” venskabelig kapsejlads; 

samtidig vil KDY Sejlsport bruge muligheden for at opdyrke nye kunder 

- KAS 125 års juilæum blev afholdet i Odd Fellow Palæet med deltagelse af  LI 

og DI, 

2 Godkendelse af referat fra B-møde 2-2016 

- Det justerede referat blev godkendt. 

3 Rapport økonomi udvalget  

- Referat af seneste ØU-udv. møde 1-2016 er fremsendt til bestyrelsen. På 

bestyrelsesmødet blev fremhævet: 

- At bestyrelsen arbejder på særlige tiltag overfor fonde og KDY’s venner 

- At der på marts-personalemødet specielt blev drøftet spare-tiltag i 

indeværende sæson; der spares bl.a. på båddrift og indkøbes ingen sejl, 

borset fra dem der skal anvendes til EM i match race på J/80; En ny 

tovværksaftale vil tillige betyde besparelser på budgettet 

- Artiklen i Sejlsport om lokalerne i Rungsted giver god respons, men der 

forventes kun ca. halvdelen i indtægt i år 

- Stævnebudgetter, både national og internationale, skal have særlig 

opmærksomhed, således at vi når vores budgetmål på tkr. 945. 

- ØU præsenterede en oversigt over klubbens fremadrettede økonomi i et 

realiserbart scenario under stabile forhold. Såfremt der ikke foretages 

tilpasninger i aktiviteter og budget, så vil klubben i bedste fald kunne 

forvente et driftsunderskud på 1 mio. kr. Derfor vil blive iværksat initiativer 

til udarbejdelse af en langsigtet plan for at eliminere dette negative billede. 
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4 Tuborg Havn 

- Niras rapporterne om tilstands- og vedligeholdelse er leveret og de viser, at 

Tuborg Havn er i en rigtig god stand efter de første ca. 10 år 

5 Rapportering fra områder 

- Kapsejladsområdet: 

o ORC VM – Mads E er projekt- og stævneleder; Tilmeldingen går rigtig 

godt, og vi forventer at nå målet om 130 både i tre klasser 

o KDY afholder i starten af maj M32 qualifier, M32 Scandinavian Series 

samt en afdeling af World Match Racing Tour (WMRT). København er 

en populær destination blandt topsejlerne. Officiel information om 

stævnet forventes udsendt medio april, inkl. lokation. 

6 Ekstraordinær Generalforsamling 

- Afholdes mandag den 18.april 2016 kl. 18.00 i Rungsted 

- Forinden afholdes B-møde kl. 15.00 til 17.30 

7 Eventuelt 

- Per Blinkenberg-Thrane har fået orlov fra bestyrelsen af personlige årsager 

- KDY har fået besked fra Skovshoved Havn om en meget høj pris på 

indpakningen af containerne, så det bliver irrelevant at bibeholde dem på 

havnen. De ryddes og sælges. 

Referent: Dan Ibsen 2016-04-16. 

 


