Bestyrelsesmøde tirsdag d. 05.01.2016, kl. 17.00 i Klubhuset
Deltagere: Palle Lemminger, John Møller, Martin Frimer, Hans Jørgen Jørgensen, Lene Holm og
Lone Lysdahl
Dagsorden:
1. Opfølgning på sidste mødereferat.
2. Regnskab 2015 frem mod årsrapporten
3. Generalforsamling 2014 opgaver (15-03-2016 kl 19:00)
4. Projekter: terrasse og altan v Juniorhuset, kabyssen i Juniorhuset.
5. Kommende arrangementer: Troels Kløvedal, standerhejsning, pinsetur, Liga stævner, DMarrangement
6. Bordet rundt: FM nyt fra Havnen..
7. Eventuelt
Referat:
Ad 1
Mobile Pay er på vej. Lone regner med, at klubben har Mobile Pay snart, og kan bruge det til at
modtage betaling til arr. Med troels Kløvedal.
Gulvet i klubhuset har fået olie, og loftet er støjdæmpet. Hans Jørgen har bestilt en måtte til lokalet
ovenpå, den skal ligge ved udgangen til balkonen.
Hjælpebådene er serviceret og repareret efter hærværk i efteråret. De står vinteren over i havnens
hal.
Ad 2
Lene og Lone gennemgik regnskabet for bestyrelsen, regnskabet bliver sendt til de interne revisorer.
Ad 3
Vi skal i god tid have sendt en opfordring til medlemmerne om at stille forslag til
generalforsamlingen.
Palle skriver formandens beretning og Lone udsender indkaldelse til generalforsamlingen.
Palle kontakter Max Jepsen og beder ham være ordstyrer på generalforsamlingen. Palle beder også
udvalgsformændene om at forberede en kort beretning, som skal fremsendes i god tid. John og lene
laver slideshow.
Martin indhenter tilbud på mikrofon/højttaler. Vi bruger det på generalforsamlingen hvert år og har
brug for det til div. Arrangementer.
Ad 4
Kommunen mener nu at altanen på Juniorhuset skal sendes til vurdering i Naturstyrelsen. Terrassen

kan vi komme videre med, vi kigger på kunststofbrædder, som har en bedre holdbarhed. Hans
Jørgen måler op og tager tilbud hjem, så vi kan få terrassen klar inden forårets stævner.
Der er forslag om at flytte døren til køkkenet i Juniorhuset, så der kan laves et stort,
sammenhængende køkken. Martin køber ekstra bestik og service til arr. med Troels Kløvedal.
Ad 5
Foredraget med Troels Kløvedal var udsolgt på tre dage (120 pers., heraf 112 til spisning). Eva har
lovet at hjælpe med maden, og så sælger klubben øl/vand/vin. Der skal arrangeres højttaleranlæg (se
pkt. 3)
Standerhejsning 2016 bliver lørdag d. 16/4. Vi skal ved denne lejlighed have døbt den nye 420'er og
de nye kajakker. Der skal bestilles nye flag.
Pinsetur: Martin har talt med Ballen Havn, hvor vi er velkomne. Vi arbejder videre med
arrangementet.
Ligastævner/DM: Der arbejdes pt. med materiale til sponsorer. Der er desuden ved at være et
billede af de praktiske opgaver, som der skal hverves frivillige til.
Ad 6
Palle:
I havnebestyrelsen arbejder man på at få den nye kran klar til sæsonen. Ligeledes skal den nye
mastekran være færdig til foråret. Endvidere er der kommet lys i fyret ved sandbjerg Marina igen.
Palle og Lene har deltaget i FLIDs Havnemesse, hvor der bl.a. var inspiration til markedsføring.
Årets havn blev Kerteminde.
Der er bestilt QR-koder, som viser klubbens hjemmeside. De skal sidde på indgangsdørene til begge
klubhuse.
Vi er i dialog med Dansk Søredningsselskab, da vi gerne vil hjemhavn for en station. Juelsminde
ligger strategisk godt for en sådan.
Lene:
Efter et par sæsoner med teori er der nu en egentlig sejlerskole på vej. Der er stor interesse for
projektet, så vi håber på mange tilmeldte. Lene viste en informationsfolder, der er under
udarbejdelse.
Lone:
Der er kommet nye kort, som fremover skal bruges, når vi handler i Brugsen.
Ad 7
Flere har nævnt, at de savner at få klubbladet med posten. Vi overvejer muligheden af, at man kan
få det sendt mod betaling. Lone undersøger priser hos postvæsenet.
Ref.: JM

