Juelsminde Sejlklub
7130 Juelsminde

Udvalgsmøde torsdag den 19.01 kl. 19.00 i klubhuset.
Deltagere:Robert Møller, Lene Holm,Peter Frøbert, Bendt Pedersen, Martin Frimer og Lone Lysdahl
Axel Schulte, Heine Misfeldt, Else Røjkjær, Troels Demant, Lars Bøtker,
Lotte, Freddy Frederiksen, , Allan Jensen, og Torben Schou.
Afbud: Jørgen Kragh, Børge Jensen.

Dagsorden:
1. Opfølgning på referat fra sidste udvalgsmøde: Ingen bemærkninger.
a. Budget og økonomi i udvalgene
Ønsker fra udvalg gennemgået.
2. Igangværende projekter
Juniorhuset: kabys, Orientering fra Bendt.
Klubhuset: Div. Bygningsrenovering.
Bådene : H-både istandsættes: Renovering og opdatering af
sikkerheden på H-bådene droppet, da der er meninger fremme om, at det
kommer i konflikt med klasseregler så de ikke længere kan bruges til kapsejlads. Når sikkerhedsudstyret ikke er i orden på H-bådene bruges de ikke
til skole-sejlads, hverken for voksne eller juniorer. JSK fik i august 2016
75.000,- fra kommunen til en J80 båd. Pengene skal anvendes inden 1 år.
H-bådene sættes til salg. MF søger flere fondsmidler/sponsorater til en J80
hvor restbeløbet i første omgang finansieres af JSK. En J80 kan så bruges
af de store juniorer, af onsdagssejlere, af pigesejlere og hvem der ellers ønsker det. Nøjagtigt som H-bådene har gjort gennem tiden.

3. Input til ny strategiplan 2017-2020 : Allan har rigtig mange gode forslag: J-både, vildmarksbad, sejler-fitness-rum, hav-svømme bane,
vinter-jolle-forhold. Nye udvalg: Motorbåde, tursejlere, dykkere+havsvømmere. Flere aktiviteter: aktivitetsaften for unge familier,
opfordring og støtte deltagelse i fx Fyncup, Sjælland Rundt, stævner
i det hele taget – også afholdt her. Satelit-tilknytning til Sailing Århus.
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4. Bordet rundt m kommende aktiviteter
a. Arrangementer: kajak i svømmehal, kajak-weekend sammen
med turpas-Lillebælt planlægges. Njord Sejlads 17. Juni 2017.
Juelsminde Cup 20. Maj 2017.
b. Åben havn 2017 lørdag 10. Juni 2017
c. Nye initiativer: 1/4 flytter Lyngby Radio til SOK i Marselisborg – flytter samlet til Karup ca 1. Oktober - mulighed for besøg fra JSK dertil? Sikkerheds-demo af flåde og redningsveste. Allan & Heine. + Knud Jørn Lundum.
”Det Gode Liv”
udstilling i Juelsminde Hallen – 1+2. April 2017 deltager vi?
5. Eventuelt: Juelsminde Cup hjemmeside flyttes til JSK domæne i
stedet for hos ER. Allan overfører. Bendt: Der sættes spil op så RIB
kan søsættes og tages op igen.
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