Bestyrelsesmøde onsdag den 28. december kl. 17.00 i klubhuset.
Til stede: Robert Møller (RM), Martin Frimer (MF), Peter Frøbert (PF), Bendt
Pedersen (BP), Lone Lysdahl (LL), Lene Holm (LH)
Dagsorden:
1 Møde med Palle L.
Der er afbud fra Palle, da han er bortrejst på ferie.

2 Sejlklubbens økonomi.
Peter har gennemgået stævne-regnskaber, som viser et overskud som er anvendt til
indkøb af RIB-båd til juniorsejlerne.
Drøftelse af fremtidig økonomistruktur herunder den nødvendige ændring af
kontingentindbetalingen. Peter har arbejdet med sagen.
Gennemgang af budgetforslag, enighed om at det er vigtigt med en løsning som
styrker sammenholdet i hele klubben.
3) Drøftelse af klubbens samarbejde og holdning til Juelsminde havn. Beslutning om
hvem der skal sidde i havnene bestyrelse.
Kasserer Peter Frøbert overtager den ledige plads i Havnebestyrelsen. LH fortsætter.
4) Kommende møder, udvalgsmøder og generalforsamling.
Bestyrelsesmøde torsdag 19/1 kl. 17.00 & udvalgsmøde kl. 19.00
Bestyrelsesmøde toradag 2/3 kl. 18.30
Generalforsamling torsdag 23/3 kl. 19.00
5) Diverse løse ender:
Der skal findes en afløser for Allan til web og klubblad. LL sender efterlysning rundt
til medlemmer om nogen har lyst.
Redningsbåd til Juelsminde Havn: LH arbejder på sagen sammen med Havnen/KK.
LH: Der arrangers foredrag fra Dansk Søredning i foråret, dato & info følger.
Turbøjer 2017: BP har check på bøjerne.
BP/LH: H-bådene renoveres og opdateres især på sikkerhedsområdet, så de fortsat
er forsvarlige og kan bruges af Junior- & Sejlerskole til undervisning, samt af
onsdags- og pigesejlerne som hidtil.

BP: Der er lavet nye logbøger til alle klubbåde, star I hallen på hylde ved siden af tanke
m.m. De SKAL udfylder hver gang.
BP har poleret og serviceret hjælpebåde, og junior og surfere bundmaler de to poca-hjæpere.
BP arbejder med løsning for let optagning/søsætning af Rib inden foråret.
BP har indhentet pris på opdatering af vores brandslukningsudstyr. Der monteres i klubbåde
og begge huse.
BP: solfilm vindue Juniorhus opsættes.
BP: Støvsuger indkøbes til klubhus.
BP: Revnet rude i klubhus skiftes.
LL: Gæstesejlere fra Strib og Bogense i Pinsen.
MF: 2 foredrag indenfor de næste to måneder er sat i gang.
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