Referat bestyrelsesmødet tirsdag den 13. juni 2017 kl. 19.00.
Til stede: Martin Frimer, Peter Frøbert, Bendt Pedersen, Lone Lysdahl, Lene Holm. Under
pkt. 1 Allan Jensen
Afbud: Heine Misfelt
1. Allan kommer kl. 19.00 og fremlægger oplæg/tanker(se mail fra Allan) samt
deltager i debat om klubbens strategi fremadrettet på web, kommunikation og
klubblads området.
Vi stiler efter at lave et lækkert blad en gang årligt, udsende nyhedsbreve og få en
ny opdateret hjemmeside på sigt. Der skal laves et kommunikationsudvalg.
2. Opfølgning på sidste mødereferat.
3. Budget og regnskab.
Indtægterne er vi godt med i forhold til sidste år. Kassereren mangler stadig adgang til
netbank. Lone har rykket Sydbank.
Enkelte mangler stadig at indbetale kontingent. Lone checker med Havnefogeden.
4. Havnen: Lene og Peter orienterede kort om det seneste havnebestyrelsesmøde.
Herudover henvises til det rundsendte informationsbrev og til referatet fra havnens
seneste bestyrelsesmøde.
5. Opfølgning på igangværende projekter.
- Sejlerskolen, praktisk og teoretisk samt H-bådene: Fungerer fint.
- Søredningsstationen: Vi får lånebåd om lidt. Der etableres landstation i gl. Havnekontor i
klubhuset.
- Køkkenet i juniorhuset: Færdig og fungerer optimalt. Kortlæser virker ikke helt endnu.
- J-80: Hvis ikke positivt svar fra Berlin inden lørdag, kører Kristian og Axel til Holland og
ser på en J80 der.
- Aktivitetskontigent struktur: der afholdes første indledende møde på torsdag.
- Strategiplan 2018 – 2022: Skal laves i efteråret.
6. Kajakafdelingen: Listen over kajakker mangler. Martin taler med Troels om listen og
økonomi.

7. Triathlon DM 2017:
- junior, frivillige og senior: kajakker og surfere melder tilbage inden fredag om deltagelse.

8. Eventuelt:
Pinsetur: 14 både og 40 deltagere til spisning
Indmeldelse: Medlemsskab af foreningen træder først i kraft, når det af
generalforsamlingen fastsatte kontingent er betalt. (vedtægter JSK st. 4)
DS-tur bøjerne: har mistet forbindelsen til deres ankre. Bendt har bestilt nye fra DS.
Blomsterkrukker ved terrassen Juniorhuset, Bendt.
Rullebord til køkkenet Juniorhuset ønskes, Bendt.
Der SKAL skrives i logbøgerne hver gang klubbens både benyttes. Husk det er skipperens
ansvar – så husk lige at skrive navne på.

