Bestyrelsesmøde onsdag d. 27.01.2016 kl. 17.00 i Klubhuset
Delt.: Palle Lemminger, Martin Frimer, Hans Jørgen Jørgensen, Lene Holm, John Møller og Lone
Lysdahl
Dagsorden:
1. Opfølgning på sidste mødereferat
2. Regnskab 2015, årsrapporten
3. Budgetudkast til 2016 (m. udvalgene senere)
4. Generalforsamling 2016 – opfølgn. på opgaver
5. Opfølgning på igangværende projekter
6. Bordet rundet
7. Evt.
Referat:
Ad 1.
Ingen bemærkninger.
Ad 2.
Lone gennemgik det endelige regnskab for bestyrelsen.
Regnskabet er klar til at blive sendt til de interne revisorer.
Ad 3.
Budgetforslag gennemgået og justeret, så de kan præsenteres for udvalgene.
Ad 4.
Palle har tilsagn fra Max som dirigent til generalforsamlingen.
Lene laver PowerPoint og forbereder præsentation af regnskabet.
Martin melder, at det nye højttaleranlæg er opsat og afprøvet.
Projektor er hængt op og afprøvet.
Brød, vand og øl er bestilt.
”Check-in” til generalforsamlingen forsøges optimeret i år. Vi prøver med flere borde og lister, så
vi undgår den lange kø fra tidligere år.
Ad 5.
Vi har fået byggetilladelse til balkonen til Juniorhuset. Der udestår et par detaljer vedr. udformning
af gelænderet, så det lever op til kravene.
Hans Jørgen har kontakt med en entreprenør og en smed for opsætning.
Der er to tilbud på vej på ny beklædning til terrassen ved Juniorhuset.
Køkkenprojektet i Juniorhuset er i designfasen, der er flere muligheder vedr. placering af køkken og
adgangsdør.
Kranen: Projektet kører – der ligger en video på klubbens hjemmeside, som viser havnen med kran.
Havnen regner pt. på priser på løft.
Advokaten laver et gældsbrev, så klubben kan frigive sin del af pengene.
Foredrag m. Troels Kløvedal: Martin har en plan for logistikken, og der er bestilt mad og øvrig

forplejning. Også her prøver vi at effektivisere indgang og betaling, så vi undgår 120 mennesker i
gangen nedenunder.
Højttaleranlægget er monteret og testet. Det kan evt. udvides, så det kan bruges udendørs ved
stævner, hvis vi får behov for det.
Martin arbejder på at få elektronikdelen fastmonteret, og finder en løsning, så mikrofoner mm. Er
låst inde.
Standerhejsningen er på plads (16/4) – der er bestilt fadøl og vand, og der er aftale med Erik
Kobbelgaard om musik.
Sejlerskolen: Lene og Allan har lavet en folder, der beskriver årets planer for sejlerskolen. Vi skal
have lavet en lign. folder for ungdomsafdelingen, som kan bruges til markedsføring på skolerne i
området.
Pinseturen går i år til Ballen havn. Lene arbejder på en udflugt på Samsø.
Vejle Sejlklub besøger Juelsminde i pinsen.
Redningsbåden: Der er ikke truffet nogen beslutning, så Juelsminde er stadig en mulig kandidat til
en redningsbåd.
Ad 6.
Palle: QR-koder til dørene er på vej.
Martin: Afriggerfest bliver lørdag uge 39. Vi regner med at det bliver denne lørdag fremover, så har
de fleste mulighed for at overnatte i bådene.
Ad 7.
Ingen emner.
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