Juelsminde Sejlklub
Referat af bestyrelsesmøde den 26. februar 2020
Referent: Peter
Deltagere: Martin, Peter, Bent, Lone. Heine delvis på tlf.
Afbud: Lene

1. Opfølgning på sidste mødereferat
Vedtægtsforslaget er godkendt som det foreligger og sendes ud med indkaldelse til generalforsamlingen.
Nye (forlængede) lejekontrakter er underskrevet og ligger klar hos Max.
Budget for 2020 er d.d. udleveret af Peter (sendes senere elektronisk).

2. Havnen
Peter refererede kort fra seneste bestyrelsesmøde i havnen. I øvrigt intet at bemærke.

3. Økonomi
Budgettet blev gennemgået og rettet enkelte steder. Kontingentet stiger ca. 5% for aktive medlemmer og
par.
Det bemærkes, at der i år er en ret stor omkostning til maling af vores bygninger. Den kommer ikke igen i
overskuelig fremtid.
Der ventes et resultat i størrelsesordenen -68.000 kr. i 2020.

4. Indkøb af J/80
Der er dukket en mulighed op for at erhverve en særdeles billig J/80, ca. 102.000 kr.
Det blev besluttet at erstatte den ringeste H-båd med den brugte J/80, så klubben fremover har to H-både
og to J/80. Martin forsøger at finde en køber til den H-båd, vi skiller os af med.

5. Åben havn
OK til at kommunen benytter klubhuset denne dag.

6. Årets ildsjæl
Årets ildsjæl er udpeget, men navnet hemmeligholdes naturligvis af bestyrelsen indtil generalforsamlingen.

7. Opsamling og gennemgang af Generalforsamlingen
Lone udsender prøveindkaldelse til bestyrelsen ca. 2/3 – 5/3.
Vi mangler revisionens godkendelse af regnskab og formandens beretning.
Indkaldelse til medlemmerne skal udsendes allersenest den 9/3.

8. Næste møde
Punktet udskydes til efter generalforsamlingen.

9. Eventuelt
OK til Rolf til leje af hjælpebåd i sommerferieuge. Leje af hjælper om onsdagen er OK til halvdags takst.
Vi søger generalforsamlingen om mandat til at lave forprojekt på en hal III til juniorhuset. Martin beder en
arkitekt om at lave et skitseprojekt (omkostning er nogle få hundrede kroner). Hvis generalforsamlingen
godkender, skal vi bruge 20-40 tkr. i løbet af 2020 og 2021 som igangværende arbejder i forventningen om,
at byggeriet kan realiseres i årene efter.

