Bestyrelsesmøde onsdag d. 09.03.2016, kl. 19.00 i Juniorhuset
Deltagere:
Palle Lemminger, Martin Frimer, Hans Jørgen Jørgensen, Lene Holm, John Møller og Lone
Lysdahl
Dagsorden:
1. Opfølgning på sidste mødereferat.
2. Generalforsamling 2016 opfølgning på opgaver
Bestyrelseskandidat og 2 suppleanter
Præsentation
Forslag til behandling
Diverse erkendtligheder
3. Opfølgning på igangværende projekter
a. Balkon
b. Kabys i Juniorhuset
c. Kran og mastekraner
d. Sejlerskolen
e. Jolle bro
4. Bordet rundt
DS generalforsamling
Havnens generalforsamling
5. Eventuelt
Referat:
Ad 1:
Juelsminde er stadig en mulig hjemhavn for en redningsbåd. Sejlklubben og Havnen skal lægge
plads og mandskab til, det har vi lovet, og nu afhænger det så af, om Dansk Søredningsselskab kan
skaffe midler til financiering.
Standerhejsning: Martin melder, at musik og øl er på plads! Det samme gælder standere og flag.
Else Røikjær laver indbydelse til dagen og aftenens spisning. Der skal gøres opmærksom på, at vi
nu modtager betaling via Mobile Pay.
Ad 2:
Lene samler div. tekst og billeder til præsentation på lærredet ved generalforsamlingen.
Lone printer medlemslister og sørger for stemmesedler.
De indkomne forslag fra medlemmerne blev gennemgået. Nogle af dem er allerede sat i gang via
Havnen. Det er vurderet, at det eneste forslag, der reelt kan stemmes om på generalforsamlingen, er
vedr. brugerbetaling på H-bådene.
Palle og Lone sørger for nåle til årets jubilarer.

Ad 3:
Balkonen: Balkonen blev synet med stor interesse. Hans Jørgen fortæller, at støbe- og
smedearbejdet er færdigt. Sidebeklædningen (glas) opsættes snarest.
Terrassen: Brædder monteres hurtigst muligt, dog kan dog trække lidt ud. Havnen har trukket på de
samme ressourcer for at få færdiggjort noget træarbejde på broerne inden sæsonstart.
Kabyssen: Venter til efter generalforsamlingen aht. byggerodet.
Kran(er): Der er billeder på hjemmesiden, og der vil blive redegjort for projektet på
generalforsamlingen. Pt. arbejdes der på fundamentet i havnen, mens kranen bygges færdig på
fabrikken.
Havnens folk er tilmeldt kursus i kranbetjening.
Sejlerskolen: Allan og Lene arbejder med programmet. De melder om god interesse – både fra
elever og fra frivillige hjælpere. Der skal påregnes en beskeden brugerbetaling.
Jollebro: Der er ønske om en flydebro ved slæbestedet i Østhavnen til brug for joller. Arbejdet er sat
i værk i samarbejde med Havnen.
Ad 4:
Martin: Har haft møde m. DS vedr. Ligaen. Der skal skaffes frivillige til en del spændende opgaver
under stævnet. DS kommer med et færdigt koncept, og vi skal så lægge hænder til. Plus en
dommerbåd.
Martin sender ansøgning til Havnen, da vi kommer til at lægge beslag på Lillemolen de to
weekender, der kører ligastævner.
Overnatning er aftalt med Hotellet, morgenmad i klubhuset skal planlægges.
Martin: Der er nu over 300 tilmeldte til efterårets foredrag med Mikkel Beha Erichsen. Der
annonceres stadig, da vi har flere pladser. Spisningen er dog udsolgt (200 pladser).
Lone: Arbejder på en afklaring med DS vedr. dobbeltbetaling for medlemmer, som også er medlem
af anden sejlklub.
John: Booker Stenfiskeren til fælles bøjeudsætning af turbøjer (vi har seks bøjer i år) og
kapsejladsbøjer.
DS generalforsamling: Lone booker pladser, vi sætter navne på efter generalforsamlingen.
Havnens generalforsamling: Palle og Lene deltager for klubben.
Ref.: JM

