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Orientering fra Bestyrelsen  

Bestyrelsesmøde 4-2016 - Mandag 18. april       2016 kl. 15:00, Captains 
Corner, Rungsted. 

Til stede: Lars Ive (LI), Peter Allan Andersen (PAA), Finn Wiberg Jørgensen (FWJ), 
Mads Ehrhardt (ME), Lotte Meldgaard Pedersen (LMP), Michael Quist (MQ), Peter 
Søgaard (PS), Ole P. Larsen (OLA) & Dan Ibsen (DI) 
	

1 Orientering fra formanden 
- LI havde fremsendt skriftlig orientering til bestyrelsen 

-  

- Standerhejsning i Skovshoved i lørdags med mange mennesker – De tre nye 
J/70’erne var ude og sejle med begejstrede unge sejlere – og flere expats 
var repræsenteret 

- Det planlægges at døbe de tre J/70’ere på dagen for den officielle åbning af 
Skovshoved Havn, den 22. maj 

- Den af Michael Lynenskjold anlagte påbudssag blev blev behandlet ved 
Retten i Lyngby den 31/3; Sagen blev afvist, da den ikke opfyldte 
retsplejelovens krav 

- Der vil blive forsøgt en forligsmulighed med Tuborg Yachtklub primo maj 

DI supplerede med flg. information: 

- I relation til udvekslingen af Q/A vedr. regnskab for Aktivitetscenter Tuborg 
Havn mellem OLA og Peder Dahl, har OLA besvaret alle de gennem Peder 
Dahl stillede spørgsmål. TY medlemmerne vil imidlertid ikke stille sig tilfreds 
med de svar der, som aftalt, er koordineret gennem Peder Dahl, hvorefter 
denne dialog er afsluttet. 

- Referat GF2015: Med baggrund i et par medlemshenvendelser er der efter 
aftale med dirigenten foretaget diverse rettelser i referat fra den ordinære 
generalforsamling den 10. december. Det korrigerede referat er lagt på 
websiden. 

- Vores nye Ungdoms- og udviklingskonsulent  Ingeborg fungerer fantastisk 
på havnen 

 

2 Godkendelse af referat fra B-møde 3-2016 
- Referat 3/2016 blev godkendt uden yderligere bemærkninger 

- Der mangler en del referater på www.kdy.dk fra 2015 og 2016, hvilket LI 
sørger for nu sker. 

3 Rapport økonomi udvalget  
- Bestyrelsen tog ØU referat 3/2016 til efterretning. OLA gav en status 

vedrørende: 

- Opfølgningspunkter fra sidste møde 

- Organisations- og rapporteringsstruktur i KDY 
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- Regattaplan og opdatering af stævnebudgetter 

- Halvårsregnskab for 2015/2016 udviste et resultat på 2,461 mio kr mod 
2,970 mio kr i samme periode sidste år. For helåret er estimatet et tab på 
2,628 mio kr mod et revideret budget (februar 2016) på -2,970 mio kr. 
Specifikke estimater for helåret blev gennemgået og kommenteret  

LI gjorde opmærksom på, at bestyrelsen har lovet at komme med et revideret 
forsalg til kontingentstruktur. ME kigger på tidligere oplæg. Bestyrelsen har 
behov for at nedsætte en gruppe til at varetaget dette arbejde. 

4 Rapporter vedr. andre områder 
- Jubilæumsudvalget: PAA orienterede om status for arbejdet med 

jubilæumsfesten; Der er udsendt en opdateret præsentation vedr. 
arrangementet 

- Cruising Udvalget: Vikingetræffet i Aarhus/Ebeltoft kører planmæssigt og 
der er pt. mere end 60 tilmeldte både fra alle nordiske lande. 

- Olympisk Sejlsport ØST: LMP deltager snarligt i sit første møde i centret som 
KDY’s nye repræsentant 

- Kapsejlads udvalget: Der er netop afholdt et intenationalt måleseminar i 
Skovshoved i samarbejde med DS; Endvidere har KDY og ORC deltaget i 
møde med X-Yachts m.h.p. at indgå aftale om, at man fremover vil anvende 
ORCi eller ORC Club i forbindelse med X-Gold Cup; DS har meget få 
ressourcer til atr understøtte ORCi i Danmark, idet man har sparet en 
medarbejder indenfor kapsejladsområdet 

- Sekretariatet: Der er etableret en Crowdfunding mulighed via DS ordningen, 
som ligger på denne webadresse: https://dk.betternow.org/projects/kdy-
fundraising  - denne mulighed vil også blive anvendt aktivt af gruppen 
”støtkdy.nu”, samt ifm. modtagelse af eventuelle gaver ifm. 150 års 
jubilæet. 

5 Ekstraordinær Generalforsamling 
- Den ekstraordinære generalforsamlingen afholdes i dag, mandag den 

18.april 2018 kl. 18.00. 

- Michael Vilhelm Nielsen deltog i bestyrelsesmødet fra kl. 17.00, som 
bestyrelsen forslag som dirigent, hvor man gennemgik dagsorden og forslag. 

6 Eventuelt 
- Ingen kommentarer 

 

 

 

Referent: Dan Ibsen 2016-04-24  

 


