Juelsminde Sejlklub
7130 Juelsminde

Bestyrelsesmøde tirsdag d. 25.10.2016, kl. 17.00 i Klubhuset.
Deltagere, Palle Lemminger, Lene Holm, Martin Frimer, John Møller, Bendt Pedersen og
Lone Lysdahl

Dagsorden:
1. Opfølgning på sidste mødereferat.
Brandsluk: PL aflev. materiale og priser til BP
Altan: BP og LL checker færdigmelding
Rykkere LL: kun 5 tilbage der ikke har betalt
Havnen PL: Bidrag fra Havnen væk, der hensættes 9% på konto i Havnen
til sejlermæssige tiltag. Vil nødvendigvis medføre tilpasning af kontingent.
Bestyrelsen får derfor nu kendskab til dokumentet hvorpå den tidligere bestyrelse – også med Palle Lemminger som formand – har skrevet under på
at gæstesejler-bonus ophører når og hvis vi får kran på havnen.
Der diskuteres en del om hvorfor denne oplysning ikke blev fremlagt på
generalforsamlingen i marts 2015 da øvrige oplysninger incl de finansielle
kom frem på generalforsamlingen. PL mener han har glemt det – også at
offentliggøre det på JSK hjemmeside som lovet i referat af 9/2-2015 fra
Havnen. Resten af bestyrelsen undrer sig over hvordan et sådan vigtigt
dokument kan glemmes på så kort tid.
Der er enighed om at det er positivt vi har kranen, at det er Havnens beslutning om udbetaling af gæstesejler-bonus, at det er vilkårene for at drive
klub. Oplysningerne burde være fremlagt på generalforsamling og været
fremlagt for de efterfølgende bestyrelser – der har været to, valgt i hhv
2015 og 2016 - som nu har siddet i 1 ½ år uden at kende til aftalen, da den
ikke er nævnt i gamle referater. Resten af bestyrelsen føler sig ført bag lyset.
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Pinsetur 2017: LL booker Strib
Bøjer: ligger i hal på Gammelgaardsvej 19 hos PL
Hal2: Røgventilation, BP får det ordnet med elektriker m.m. Spørger Klakring EL.
Solfilm: 2800,- for solfilm proff. BP undersøger med nyt glas, eller gørdet-selv.

2. Økonomi, opfølgning på budget.
Løber rundt,
3. Bordet rundt
BP: vandrør fra DM solgt til Havnen. Rottefælder opsat i Hallerne.
Mangler støvsuger til klubhuset.
MF: Kommende arrangement: Foredrag med Christian Liebergren til
januar/februar.
3.1. Mikkel Beha arrangement: Godt arrangement og overskud
3.2. DS : i.a.
Ønske om 1. Hjælpskursus en aften incl. hjertestarter
4. Eventuelt
…
5. Møde m udvalgene kl 19:00

