Juelsminde Sejlklub
7130 Juelsminde

Udvalgsmøde mandag d. 25.10.2016, kl. 19.00 i Klubhuset.
Deltagere, Palle Lemminger, Lene Holm, John Møller, Bendt Pedersen, Martin Frimer og Lone Lysdahl
Axel Schulte, Hans Chr Pedersen, Heine Misfeldt, Else Røjkjær, Troels Demant, Lars Bøtker,
Bodil Gjørlund, Freddy Frederiksen, Jørgen Kragh, og Allan Jensen

Dagsorden:
1. Opfølgning på referat fra sidste udvalgsmøde
LB: adgang til stranden halter stadig. PL spørger Havnen om mulighed.
AS: Sikkerhed ved slæbestedet er i orden.
a. Budget og økonomi i udvalgene. Tænk over det til budgetmøde
i januar.
Udvalgenes budget: tænk over det er medlemmernes penge,
men ok med fx smørrebrød ved opstart og afslut.

2. Igangværende projekter
Juniorhuset: kabys, indskudt dæk i hal 2 . BP laver budget på
kabys. Har tegning. Indskudt dæk: på stand by. Hejs til bøjer m.m. har
løst problemet.
Klubhuset: Lukket uge 46 pga vedligehold af gulve.
Bådene : RIB
3. Indput til ny strategiplan 2017-2020
Strategiplan er opfyldt, vi skal i gang med at lave en ny. Idéer ønskes.
AJ: Kommunikation - ændres til elektronisk, kun et blad om året
sidst på sæsonen og fotokalender
Forslag sendes på mail til: PL, MF eller LH
4. Bordet rundt m kommende aktiviteter
Kajak: 4 x svømmehal med rullekursus
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Roerne: lørdags-arrangementer hele vinteren igennem
Bådene/Torben: bådene renoveres
Kap/Heine: Nytårstaffel
Surfere/Lars: gløgg og oprydning
Junior/Axel: teori og hygge arrangementer, svømmeprøve, Annemarie
Rindom med laserjolle på besøg her
Allan/Kommunikation: Allan/Sejlerskolen: 18-20 pers til duelighed mandage, YC3 onsdage,
Motorlære – dato offentliggøres/PL
Børge/huset: vedligehold til foråret
Pigesejlerne/Else: Bendt: der er lagt logbøger ud til Hjælpebåde og RIB

a. Arrangementer: vinter, jule lørdage: kl. 11.30 åbent hus, pigesejlerne & juniorsejlerne – æbleskiver & gløgg, roerne - ?, Fruentimmerne, Eva
b. Åben havn 2017

c. Nye initiativer
5. Eventuelt
Lars: surferne har ryddet op, brædder som ingen ejer har – forsøges
solgt. Bookingplan på hjælpebåde? Skrives på kalenderen på hjemmesiden.

