Referat bestyrelsesmødet torsdag den 16. august 2018 kl. 18.00.
Deltagere: Martin, Heine, Peter, Bent, Lone, Lene
1. Opfølgning på sidste mødereferat:
Kem har lovet at få fat i rottefænger til bro 8.
Peter tænker over køreplan for at få fat i flere ungdomssejlere.
Heine skal have møde med Tryg forsikring start september.
Dokumenter fra DSRS er under udarbejdelse, 4000,- årligt som bidrag til den årlige ekstra
rengøring ifbm tilstedeværelsen af landstation i klubhus. Martin har sammen med Børge
sendt udkast til udarbejdelse af sikkerheds dokument for sponsorater fra JSK og JSK´s
venner.

2. Havnen:
Jonas og CC afholder møde med personalet hver 3. Uge, for opfølgning af opgaver
Likviditet forbedret, minimeret udgifter, øget antal gæstesejlere, pt 1000 gæstesejlere foran i
forhold til sidste år.
Autocampere: + ca 200 i forhold til sidste år pt.
JSK foreslår at gæstepladser hæves fra 175,- til 200,- fra næste sæson. Gerne større stigning
for store både, da de slider mere end mindre både. Og der kan ikke lægges udenpå fx store
motorbåde.

3. Økonomi:
Ca 30 i restance med bådpladser, procedure vendes med havnen. Samt status på store
pladser. Donation på 50.000,- til DSRS udgiftsføres i år.

4. Vinterundervisning i diverse teori:
Vi er tæt på at have en aftale i stand med en underviser på Yachtskipper og på
duelighedskursus.
5. Leje af klubbens udstyr.:
Begyndervanskeligheder, vi gør opmærksom på “how to do” når de modtager kvittering for
booking.
6. Dykanden:
De er glade for aftalen. Der opsummeres start September.
7. Icharge:
Der kommer konsulent 13/9 og besigtiger lokaliteterne, derefter besluttes, hvor og hvordan.
8. Eventuelt:
Vi planlægger søsikkerhed i forbindelse med afriggerfest/sæsonafslutning 6. Oktober.
Isfuglen: Vi sir ok til køb til 3000,-, købt som beset.
Beton rester fra Heine er blevet tilbudt ad flere omgange til JHM. De har det dagligt Hvorfor
siger vi ikke ja tak??
Sand i bruseafløb, Juniorhus. Strandbruser udenfor hal 1 er en mulighed.
60´erne får 12.000,- i år, for maling og udskiftning af brædder klubhus, maling af vinduer
klubhus
Vi udsender info om Y1 hurtigst muligt

Næste møde: torsdag 20/9 kl. 17.30

