Udvalgsmøde onsdag d. 27.01.2016 kl. 19.00 i Klubhuset
Deltagere: Bestyrelsen, Udvagsrepræsentanter, Lone Lysdahl
Dagsorden:
1. Opfølgning på referat fra sidste udvalgsmøde.
2. Budgetønsker fra de enkelte udvalg.
3. Bordet rundt med kommende aktiviteter
a) Generalforsamlingen 15/3
b) Standerhejsning 16/4
c) Pinsen 15/5
d) Vild med vand
e) Liga- og DM-stævner
4. Evt.
Referat:
Ad 1.
Ingen bem.
Ad 2.
De endelige tal for budgettet 2016 kan ses af regnskabet. Nedenfor er listet de punkter, der har givet
anledning til ændringer.
Ungdomssejlerne: Fik nye både sidste år, ingen planer om anskaffelser i år.
Surferne: Planer om øget aktivitet, ønsker flere penge.
Kajakkerne: Ønsker at sælge 2'er-kajakken og anskaffe 1-2 nye.
Kapsejlerne: Isætning/optagning af bøjer er flyttet ud til selvstændig post, hvorfor budgettet
nedsættes.
60'erne: Der kommer opgaver i Juniorhuset med terrasse og køkken.
Ad 3.
Klubhuset: Det præciseres overfor rengøringsselskabet, hvilken sæbe, der må bruges til gulvet. De
har desværre brugt noget forkert, som fjerner olien.
Ud over det vurderes rengøringen som tilfredsstillende.
Juniorhuset: Det er ikke lykkedes at få bugt med den ubehagelige lugt i huset. Vi arbejder stadig på
sagen.
Vi savner mere lys i lokalet ovenpå ifm. undervisning.
Torben råder til, at varmepumpen renses.
Kablet til projektoren skal forlænges (JMR)
60'erne: Ønsker at være med i planlægningen af de projekter, hvor de skal levere arbejdskraft.
Surferne: Der er planlagt træning mandag/torsdag. Vi skal forsvare vores stilling som en af de
førende i landet på resultater.
Roerne: Der er plads til flere. Markedsføring foregår mund til mund. Sæsonen startes med et
repetitionskursus med fokus på sikkerhed til søs.
Ungdomssejlerne: Kører videre som sidste år. Endvidere er der 4 ungdomssejlere med på

duelighedskurset. Året starter med teori/foredrag om jollesejlads.
Der mangler nye, unge instruktører (16-18 år).
Kapsejlads: ”Natsejlads” d. 4/3, Virtuel sejlads kører frem til d. 6/4, Opstart på onsdagssejlads d.
13/4, Opstart på torsdagssejlads d. 28/4.
Dertil kommer i år Juelsminde Cup, Njord-sejladsen, DM med deltagelse af 5 bådklasser og endelig
Bymesterskabet.
Pigesejlerne: Fastelavnsfest d. 27/2, hvor der inviteres gæster. Gæsterne skal så gerne overtales til at
melde sig som sejlere.
Kajakafd.: Mødes i marts og diskuterer indretning af bådhallen. Der bliver øvelse i svømmehallen
inden sæsonstart. Dagstur til Æbelø med følgebåd. Navngivning af kajakkker ifm. standerhejsning.
Torben: H-bådene skal bundmales. Det indskærpes overfor brugerne, at aftalen er, at de er med til at
male.
Klubblad: Allan vil gerne have indlæg fra udvalgene senest 1. marts.
a) Generalforsamling:
Udvalgene forbereder indlæg med årets begivenheder.
Hans Jørgen ønsker ikke genvalg. Interesserede fra Juniorhuset opfordres til at stille op.
Vi prøver i år en ny og mere effektiv procedure for afkrydsning ved ankomst.
Eva har lovet at arrangere kaffe og kage.
Højttaleranlæg og projektor er klar.
b) Standerhejsning:
De udvalg, der har både, der skal døbes i år, opfordres til at arrangere lidt underholdning i den
forbindelse.
c) Pinseturen:
Turen går til Ballen havn i år. Alle typer af både er selvfølgelig velkommen. Vejle sejlklub kommer
på besøg i Juelsminde i pinsen.
d) Vild med vand:
Havnen står for Åben Havn-arrangementet, som ligger samtidig med Juelsminde Cup.
e) Stævner mm.:
Foredraget med Troels Kløvedal på søndag var hurtigt udsolgt. Dejligt at se så stor interesse.
Sejlsportsligaen foregår to wekender i juni i Juelsminde. Sejladserne foregår ud for havnen, så
publikum kan følge med. Desuden sendes det live i tv. Der arbejdes på et lounge-område på
Lillemolen, ligesom Klubhuset vil fungere som base for sejlerne. Se mere på
www.sejlsportsligaen.dk
DM for Ylva, BB10 og Scancap foregår 18.-20. august. Desuden holder Luffe-klubben træf hos os
samtidig, og X-99 kommer og afholder klassemesterskab.
Se mere via link på Juelsminde sejlklubs hjemmeside.
Stævnet bliver stort med op mod 90 både + besætninger og pårørende. Der sættes telt og toiletvogn
op bag Juniorhuset, og der er brug for mange frivillige.
Erik sender liste med opgaver til udvalgene – meld jer!!!

Havnen:
Kranbyggeriet er gået i gang. På klubbens hjemmeside, ligger der link til en video, som viser
placeringen.
Kranen er klar til foråret. Det samme er den nye mastekran, som leveres med sele til personløft, så
man kan komme op i sin mast, hvis der er behov for det.
Redningsbåd: Vi har søgt om at blive hjemsted for en redningsbåd. Der er ikke noget nyt, men hvis
vi bliver valgt, skal vi stille med folk til at indgå i beredskab.
Formanden afsluttede med at ønske god sæson og med en opfordring til, at alle yder en indsats.
Vi får et travlt år med mange aktiviteter, hvor vi har mulighed for at vise, hvad vi har at byde på i
Juelsminde sejlklub.

Ref.: JM

