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Orientering 

Bestyrelsesmøde 5-2016 - Torsdag 16. juni 2016 kl. 17:00, Klubhuset i 
Skovshoved, mødelokalet. 

Til Stede: Lars Ive (LI), Mads Ehrhardt (ME), Finn Wiberg-Jørgensen (FWJ), Lotte 
Meldgaard (LMP), Dan Ibsen (DI), Ole P. Larsen (OLA) 

Afbud: Michael Quist (MQ) 
 

1 Orientering fra formanden 

- Primo juni blev afviklet Pre-Worlds stævne med god deltagelse, som tune-up for ORC 
VM, både for sejlere samt for regatta management. 

- KDY har modtaget en flot donation fra A.P.Møller og hustru Chastine McKinney Møllers 
almene Fond i forbindelse med gennemgørelse af klubbens 150 års regatta program. 

- Tidsplanen for sagen ved Retten i Lyngby bliver, at sagen forhandles den 28.-29. samt 
1. juli. DI vil være til stede under hele sagen sammen med KDY’s advokat. 

- KDY er af Kongelig Norsk seilforening inviteret til ”Atlantic Round” og ”5 Klub Regatta” i 
Oslo; Vi skal have fundet hold til begge regattaer. 

DI supplement: 

- Klubben har i løbet af året haft en god medlemsfremgang til nu 1963 pesoner; dette er 
blandt medlemmer til aktiviteterne for expats, kvindehold, uddannelse samt også 
ungdomsafdelingen i Rungsted. 

- I forbindelse med Danica’s overtagelse af grunden skal hovedkloaken ude i havet 
omlægges. KDY har haft møde med  COWI herom, og der igangsættes geotekniske 
undersøgelser. Der skal endvidere holdes møde med  COWI om den planlagte 
opfyldning ifm. bygning af højhuset tæt på havnens yderbasin og udsejling. 

2 Godkendelse af referat fra B-møde 4-2016 

- Der var ikke nogen kommentarer til referatet. 

3 Bestyrelsens sammensætning og konstituering 

- PAA er udtrådt af bestyrelsen med virkning fra den 7. juni via en meddelelse til 
formanden. 

- PS er udtrådt af bestyrelsen med virkning fra den 8. juni via en meddelelse til 
formanden. 

- ØU: udgøres af Lars Ive, Ole Larsen & Dan Ibsen. 

4 Rapporter fra udvalg/områder 

- ØU udvalget – bestyrelsen gennemgik notat fra Økonomiudvalget med en gennemgang 
og status til punkter fra tidligere ØU møder. 

- Cruising udvalg – FWJ orientede om at der var en meget flot tilslutning til sommerens  
Vikingetræf i Aarhus og Ebeltoft. 

- Kapsejlads udvalg – ME orienterede om fremdriften med ORC VM stævnet, det tegner 
til op mod 140 både og omkring 12-1300 sejlere, målet er nået for tegning af 
sponsorater m.v. 

- Olympisk Center Øst – DI informerede om, at han havde haft en snak med DS 
Sportschef Thomas Jacobsen, og tilkendegivet, at KDY naturligvis er interesseret i 
fortsat at være med til at drive OS Øst. 



 

2 
 

5 Sager til drøftelse/beslutning 

- Bestyrelsen drøftede strategi vedr. TH sagen, herunder kommunikation i forbindelse 
med sagen, baseret på forskellige scenarier. LI/ME/DI håndterer dette, med formanden 
som KDY’s talsmand ift. offentligheden. 

- Bestyrelsen besluttede, at KDY giver et godt tilbud til Oceans of Hope på havneplads i 
Tuborg Havn. Projektet er i gang med fundraising, og vi gør status ultimo året. KDY 
støtter dermed også projektets fremtidige muligheder under KDY’s stander. 

- Bestyrelsen besluttede, at KDY i forbindelse med arrangement af Danmark Rundt 
Singlehanded tilbyder både udenfor Øresund gratis pladser i Tuborg Havn før og efter 
sejladsen. 

- Bestyrelsen besluttede, at TY’s Havnefest ikke kan afholdes på KDY og/eller havnens 
arealer. Hvis de kan låne areal af Danica, stiller KDY havnens telt til rådighed. 

6 Eventuelt 

- Ingen kommentarer 

 

 

 

2016-08-31 – Dan Ibsen 


