REFERAT STYRELSESMØDE
ÅLSGÅRDE SØSPEJDERE

Tirsdag den 05. april 2022
Kl. 19.00 – 21.00
Sted: Søstationen, Langebro
Tilstede: Inga, Thomas R, Benny, Kirsten, Katrine, Mads, Matilde (ung medlem), Maria
Udefrakommende til stede: Bertram, søspejderleder Svanemøllen (instruktør hos Sejl sikkert)
Afbud: Filip
Referent: Thomas R.

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Inga har en lille overraskelse
Godkendelse af referat fra den 22.02.22
Orientering om gruppens økonomi v. Thomas
Orientering fra Thomas vedr. webshop
Inga hvad er der sket siden sidste møde.
Køb af H-båd.
Hvordan får vi flere forældre til arbejdet med kirkebladene?
Speedbådskørekort til lederne og 3 unge spejdere v. Mads
Fra sidste møde Filips information vedr. rettelse af vores sikkerhedsregler, vedr. sejlads i
motorbåden.
10. Rettelse af vores sikkerhedsregler, vedr. brug af redningsveste, skal der nye rettelser til?
11. Bådforsikringer ved Inga
12. Beslutningsforslag telte
13. Næste møde
14. Eventuelt

Ad. 1 Søsikkerhed ved Bertram fra Svanemøllengruppen.
Ift punkt 10 var Bertram her for at vise noget om Søsikkerhed og noget om redningsveste.
Han viste forskellige redningsveste:
Svømmeveste/flydeveste/sportsveste: De er alle godkendte til 50NM opdrift. Det vil sige at de
kan ikke alene holde en person oven vande. Man skal selv hjælpe til. De har lige fordelt flydemiddel på front og ryg, så man ved ikke om man ligger på maven eller ryggen. Den støtter ikke hovedet så man ikke får ansigtet ned i vandet.
Redningsveste: De er godkendte til 150 NM så de kan holde en oppe. Har krave på.
Alle søgrupper skal flydeprøve vestene hvert 2./3. år.
Oppustelige veste: Samme mængde opdrift som redningsveste (150 NM og 275 NM). 275 NM er
til ydersæson/vinter/offshore sejlads.
Udfordringer: Meget vedligehold, serviceres hvert halve år / teknik man skal stole på.
Hvis man køber sådan en vest, så er det smart at købe en ekstra patron og gør et forsøg i havnen,
så man ved hvordan den virker og hvor meget tryk der er på når den udløses.
Han anbefaler ikke oppustelig veste til nogen under 18 år! Hvis patronen ikke udløser, skal man
forsøge med manuel udløser, hvis ikke det duer, så skal man finde røret og puste den op, og hvis
det ikke virker, så har man ikke en vest.
I DK gælder en svømmevest som redningsvest på lystbåd. Ikke på handelsbåde.
DDS siger, at fra 16 år og op kan man med forældre samtykke kan bruge oppustelig vest.
Se mere på sejlsikker.dk

Ad. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet godkendt.

Ad. 3 Økonomi
Der står kr. 61.678 på den ene konto og kr. 91.954 på den anden.

Mangler at betale for pladslejde Puff (kr. 7700)
Søgt om 1 optimist ved Fællesrådet – afslag
Søgt om bålhytte ved Friluftsrådet (så vi kan bruge pengene fra bålhytte nu på H-båd)
Har søgt Hempel fonden til ny H-båd, det gir de ikke til men til aktiviteter (måske noget for sejl og
oplev og adventure gruppen)
Har søgt Drømmerejser (tidligere Top Tours) om 12.000 til H-båd – afslag.
Solgt den dårlige Svendborg Senior båd til kr. 8.000.
Mangler regninger fra Ålborgjollen ved Hal 16, så vi kan få penge fra Mærsk. Filip er på den del.

Har 28.000 kr. nu og her til H-båd. Mangler de sidste 12.000. Den koster 40.000 kr. Sælger er ok
med at få lidt her og nu og resten evt efter sommerferien.

Søger videre i andre fonde mv.

Ad. 4 Webshop
Guldkantsdanmark har sendt et oplæg til tøj. De mangler lige at teste deres shoftshell om den kan
holde tryk. Der kommer ikke en egentlig webshop, da vi er ofr lille til at det kan betale sig for dem
at oprette. Der kommer et produktkatalog og nogle bestillingssedler til Langebro go så sendes de
ind hvert måned og varerne sendes til en fra gruppen og det lægges på Langebro.
Vi holder os til produkt og en farve, Marie Blå.
Styrelsen godkendte dette. Thomas arbejder videre med det.

Ad. 5 Inga siden sidst
Inga har været til Søledermøde. Sønetværket er det blevet til og det er ca. på samme måde som en
Division med direkte forbindelse til ledelsen, sekteriatet mv. Der er valgt en bestyrelse. Med denne konstellation får vi flere penge til Søaktiviteter. Der vil være landslejr i 2025 eller 2026.

Ad. 6 Køb af H-båd
Styrelsen besluttede at vi skal købe H-båden. Det bliver med et forskud på kr. 28.000 her og nu og
så skaffes resten snarest.
Filip står for kontrakt med sælger.

Ad. 7 Hvordan får vi flere til at arbejde med kirkeblade
Der blev diskuteret frem og tilbage.
Det som flest kom frem til, var at de nye skal inviteres med dem, som har gået flere gange, så de
kan se hvad det handler om og hvor nemt det egentlig er. Det skal vises at det er til at overskue og
ikke en sur pligt.
Og at de nye forældre i forbindelse med opstart af spejdere, af lederne bliver inkluderet i at det er
noget man gør.
Mads vil gerne tage det op på ledermøde, at man kan/skal invitere den nye med, så alle oplever at
vi hjælper til at skaffe penge til foreningen. I stedet for at sælge lodsedler mv.

Ad. 8 Speedbådskørekort
Det er på lørdag den 9. april. Det foregår på langebro. 10 deltagere.
Der er allerede 5-6 til næste år.
Vi har fået penge til at dække alle omkostninger fra fællesrådet.
Det er en god måde at fastholde både de unge og de kommende 16 årige, ledere, hjælpeledere på.

Ad. 9 Sikkerhedsreglement sejlads med følgebåd
Styrelsen blev enige om, at Sejl og Oplev laver et oplæg til, hvordan man må bruge følgebåden
(træning og øvelser). Der skal undervises i teori omkring båden, derefter skal man godkendes til at
bruge følgebåden. Mads forsøger at finde et mærke som man kan tage (”følgebådsmærket”)
Der skal skrives om formål med det (at de skal bruge motorer på de store sejlbåde i Helsingør/gør
dem trygge mv.) Det fordrer også fastholdelse af nogle af vores spejdere.
Det besluttes på næste møde!

Ad. 10 Sikkerhedsreglement redningsveste
Vi fastholder teksten i sikkerhedsreglementet omkring 16 år til brug af oppustelige veste.
Men der skal ændres i teksten ang. sejlads i vinterperioden. Der kan en svømmeveste ikke bruges.
Der skal man have en klassisk redningsvest med. Det gælder for unge under 16 år. Hvis man er
over 16 år og har en oppustelig vest, så skal man bruge en med 275 NM eller en med 150NM og så
en flydedragt indenunder. Ellers en klassisk redningsvest.
Perioden: Er det afhængig af vandtemperatur, dato, sejlads nat om vinteren, Standerfald til Standerhejsning?
Perioden skal nærmere defineres. Thomas snakker med Filip om det og vi beslutter til næste møde!
Ad. 11 Bådforsikringer
Sit-on-Top bør forsikres. Det koster 100 kr. pr år pr båd.
Det blev godkendt af styrelsen. Inga sørger for det. De skal alle nummereres.
Ad. 12 Beslutningsforslag telte
Inga vil gerne at styrelsen tager en beslutning om at gruppen skiller sig af med gamle brugbare
bomulds telte, som ikke er blevet brugt igennem de seneste 10-13 år.

Der er andre spejdergrupper der gerne vil disse telte, vores spejdere er glade for det grønne tippiog de små gule nylon telte der er lette og hurtige at slå op.
Styrelsen blev enige om, at vi skal have dem ud og slå dem op og så få dem solgt. Mads vil gerne
forsøge at slå de telte op på Gurredam. Han melder ud hvilken dato de er der og så kan vi alle
hjælpe.
Hvis de er brugbare så er styrelsen enige om at de skal sælges!
Ad. 13 Næste møde
Styrelsesmøde mandag den 30. maj kl. 19.
Ad. 14 Eventuelt
Inga savner at få revideret søsikkerhedsreglerne. Inga taler med Filip om det og nogen skal i løbet
af året sætte sig sammen om at revidere det.

Således erindret/Thomas Ronne

