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ORIENTERING 

Bestyrelsesmøde 6-2016 - mandag den 12. september 2016 kl. 17:00, 
Klubhuset i Skovshoved, mødelokalet. 

Deltagere: Lars Ive (LI), Lotte Meldgaard Pedersen (LMP), Mads Ehrhardt (ME), Michael Quist 
(MQ), Finn Wiberg Jørgensen (FWJ), Ole P. Larsen (OLA), Dan Ibsen (DI) 
 

1 Orientering fra formanden 

o KDY er den 19.-23. september vært for ICOCY Commodores Forum på Rungstedgaard 
med 60 delegerede fra klubber fra hele verden, samt partnere. Der er lagt op til et 
meget spændende program med indlæg om udvikling af klubberne og sejlsporten, 
rekruttering og fastholdelse af frivillige, hvordan skaber vi værdi i medlemskabet, social 
media og nye formater i sejlsporten. Bestyrelsen og andre KDY nøglepesoner er inviteret 
til at deltage i hele eller dele af konferencen. 

o Sagen vedr. Tuborg Havn er anket, på trods af den meget klare dom i Retten i Lyngby. 
Den blev anket kort før tidsfristens udløb og der er angivet ca. 30 personer ifm. anken. 
Påstandene er identiske med den hidtidige sag. LI havde haft et møde med Kim Hansen 
og Michael Lynenskjold, status er at de blot fastholder alle de synspunkter, som 
dommen netop ikke har givet dem medhold i. 

o KDY har haft møde med Carlsberg og positiv dialog om en række ting. Der er etableret 
en arbejdsgruppe, som skal komme med forslag til løsning af aftalte opgaver. 

2 Godkendelse af referat fra B-møde 5-2016 

o Bestyrelsen godkendte referatet. 

3 Bestyrelsens sammensætning 

o Der indkaldes kandidater til Valgkomiteen via SEJLSPORT nr. 3/2016; Endvidere sendes 
mail direkte til alle KDY medlemmer. Valgkomiteen igangsætter arbejdet i løbet af 
oktober. 

4 Rapporter fra udvalg/områder 

ØU udvalget 

o Referatet fra sidste møde gennem udestående action punkter, nogle er løst, andre 
udstår og opfølges.  

o Kontingentstruktur drøftes, og der planlægges møder med DIF og DGU ultimo 
september m.h.p. at få inspiration fra andre dele af idrætten. Bestyrelsen indikerede på 
sidste generalforsamling, at man ville komme med et forslag. 

o Kvartalsregnskab jf. punkt 6 i fremsendte ØU udvalgsreferat. 

Cruising udvalg 

o Der har været stor begejstring for Vikingetræffet i Aaarhus og Ebeltoft, ikke mindst også 
fra vores nordiske  sejlervenner. 

o Sensommer tur afviklet med en kort tur til Christianshavns Kanal. 

o Praktiske weekender i sømandsskab har haft ringe tilslutning, og udvalget 
overvejerovervejer hvordan det kan justeres. 

o Planlægningen for vinteren er i gang, herunder foredragsaftener. 

Kapsejladsudvalg 

o Udvalget har fortsat et par stævner tilbage i år; Knarr udtagelsesstævne, J/70 NOM, 
Hold DM for Optimister og Pantaenius Cup. 

o Der arbejdes på plan for 2017, hvor de største stævner bliver X Gold Cup samt KDY’s 
eventuelle involvering i testevent for Worlds 2018 i Aarhus. 
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o KDY har modtaget stor ros for afvikling af ikke mindst de internationale events hen over 
sommeren, og alt er forløbet planmæssigt. 

o Der har været ydet en helt fantastisk indsats af de frivillige til klubbens mange nationale 
og internationale stævner. 

Havnene 

o Rungsted: KDY afventer svar fra kommunen vedr. badefaciliteterne, der har været møde 
med Team Hørsholm herunder drøftelser udbygning af talentcenter samt evt. 
anskaffelse af Nacra katamaraner til talentarebdjet.  Havneindsejlingen overvejes 
renoveret/omlagt således at yderhavnen bliver mere rolig. 

o Skovshoved: her arbejdes på forbedring af jollerampen, god aktivitete i BASEN, sejlads 
mandag til torsdag, containerne skal beklædes senest 1/1-2017, værfterne har fået 
mere areal til disposition og udlejning. 

o Tuborg: der har været afholdt møde med COWI angående omlægningen af den store 
spildevandsledning udenfor havnen. 

Olympisk Center Øst 

o Drøftelser er ikke i gang endnu og afventer udspil fra DS/TDK. KDY har tilkendegivet 
interesse i at fortsætte kraftcentret, men der er brug for at alle klubber yder ligeværdigt 
m.h.t. centrets økonomi; Indtil nu er det kun KDY som har tilvejebragt sponsorer til 
centret. 

KDY’s sekretariat 

o Der er installeret fiber i Skovshoved, således at dette igen er effektivt på kontoret samt 
i Basen; Endvidere er der kapacitet til også at servicere sejlere under større stævner. 

o Kontingent opkrævninger er udsendt, og der har været nogen reaktioner på, at KDY nu 
– som besluttet af bestyrelsen sidste år - opkræver et ekstra gebyr på 100 kr. for 
medlemmer, som ikke er tilmeldt PBS. Dette blev allerede varslet ifm. sidste års 
kontingentopkrævning, ligesom det har været omtalt flere gange i Sejlsport. 

o Sekretariatet har ressourcemæssigt været meget belastet ifm. de mange stævner i 
sommerens løb, hvilket har påvirket udførelse af andre løbende opgaver. Personalet har 
ydet en stor og meget fleksibel indsats i hele jubilæumsåret. 

o Susanne Salminen er på barsel fra slutningen af august, og der skal findes en løsning 
med ressourcer til kommunikations- og sponsorområdet. 

o Marthine Petersen har været tilknyttet på ordning via kommunen fra juli og til medio 
oktober; Marthine har i særdeleshed væres ressourceperson ifm. sommerens 
internationale stævner. 

5 Budget 2016/2017 

o OLA gennemgik rammeudget hvor målet er balance, dvs. et 0 resultat. Der holdes 
budgetmøde med udvalgsformænd og nøglemedarebjdere ultimo optober. 

6 Sager til drøftelse/beslutning 

o Brev udsendt til havnebrugerne i Tuborg Havn i august vedr. forventede m2 priser for 
hhv. lejere og fremlejere; Endvidere er oplyst, at der fremadrettet vil være indregnet 
650.000 pr. år til havnens vedligeholdelse med udgangspunkt i Niras rapportens 
anbefalinger, hhv. opsætning af anoder på samtlige 1,7 km spuns, fremtidige 
forstøbninger m.v., set over en 80 årig tidshorisont. 

o Der indhentes tilbud på anode projektet samt ændring af el skabe; Sidstnævnte 
installationer skal sikres mod fremtidige højvandssituationer.   

7 Eventuelt 

o Ingen kommentarer 

 

Referent: Dan Ibsen 2016-10-12 


