Referat bestyrelsesmødet torsdag den 21. juni 2018.
Deltagere: Martin, Heine, Peter, Bent, Lone, Lene
Christian Agerskov, DSRS, gæst til pkt. 1
1. Christian, stationslederen DSRS, deltager til en snak, samt giver en opdatering til
bestyrelsen: Pt 20 medlemmer. Positiv stemming blandt de frivillige. God omgangstone
tiltrækker nye medlemmer. Igang med at skabe overblik. Båd gøres færdig og sejlklar.
Afventer overslag fra Havneservice, som skal færdig montere. God bemandig, også i
dagtimerne. Uddannelse og udvikling prioriteres højt. I sensommer laves et arrangement for
alle sponsorer. Hen over efteråret færdiggøres organisationsplan, diverse beskrivelser m.m.
Inden februar skal der ikke være nogle løse ender tilbage. Målet om et år: Det skal være en
veldreven station, 25% af JSK medlemmer skal være meldt ind, styr på økonomi. Arbejdsro.
DSRS Juelsminde ser fremad. Og vil det gode samarbejde, med alle parter.
2. Opfølgning på sidste mødereferat: Ingen bemærkninger.
3. DSRS generelt samt medlemskab for de frivillige: DSRS faktureres for “tillæg for rengøring”
og konteres som kontignentindtægt i JSK. Med samme rettigheder som passive medlemmer.
Martin forhandler med Ole.
4. Havnen: Intern information fra Havnebestyrelsesmødet.
5. Klager modtaget fra 3 medlemmer vedr. ændringer af bådpladser ifbm. bådpladser til både
i størrelsen +60 fod: Info om forskellige løsningsmuligheder.
6. Vinterkurser i sejlklub regi: Der udarbejdes en plan.
7. Lejeindtægter fra udlejning af klubbens både, hvem administrerer, booking, brugergruppe
mm.: Heine checker resultatlister for hvilke klubbåde der har været ude. Lone checker
betalinger.
8. Reservering af klubbens lokaler, retningslinier.: Når man booker lokale på hjemmesiden,
fremgår navn og tlf på brugeren af kalenderen.
9. Hellebjerg. A. Medlemskab: Hellebjerg får 4 medlemsskaber á 475,- pr pkt, og 4 nøgler
mod depositum.
B. Udveksling samt samarbejde i Kystprojekt.: Da det foregår i
dagtimerne, har vi ikke mulighed for at deltage.
10. Dykanden, prøveperiode samt evt. ny afdeling i klubben: Martin evaluerer efter
prøveperioden.
11. Icharge, ønsker samarbejde: Martin undersøger om vi kan komme ud af aftalen igen, hvis
betingelser opfyldes forsøger vi det. Kontaktnr til Icharge skal sættes op. Der opsættes i
begge klubhuse

12. Eventuelt.
Vinterprojekt: vi vil forsøge at få min 10 elever fra skolen på vandet. Peter laver udkast til
drejebog.
Forsikring: Heine har modtaget tilbud fra Pantanius.

Næste møde: Torsdag 16. August kl. 17.30

