Referat fra bestyrelsesmøde d. 01. 02. 2005 i Juelsminde Sejlklub.
Til stede: John de Haas (JH), Brian Majlund (BM), Niels Buhl (NB), Mogens Ahle (MA), Christian
Kronow (CK), Jens Erik Jensen (JEJ), Palle Røikjær (PR),
Afbud fra: Grethe Seiding (GS), Inge Høj (IH)

Referat fra 11.01.2005. godkendtes
Jolleafdelingen.
Michael ude af juniorarbejdet. Afløser herfor blev drøftet, men ingen umiddelbar løsning. Der er pt.
10-15 jollesejlere. Der mangler forældreopbakning. Teoriaftener fungerer ikke godt nok, ikke nok
unge der viser interesse. Der indkaldes til møde med forældre og børn. JH laver et udkast til
indkaldelse.

Havnens udvikling.
Forslag til havnebestyrelsen til drøftelsen i havnebestyrelsen:
• Fra surferside blev der givet udtryk for at et drænrør og sten ved isætningsbroen ved stranden
ved juniorhuset bør flyttes evt. ind under broen.
• Der blev givet udtryk for ønske om flere P-pladser.

Forslag til sommerkalenderen.
Forslag medbringes til næste bestyrelsesmøde.

Navn til den nye H-båd.
Der afholdes en ”konkurrence”. Information herom udsendes med indbydelse til generalforsamling
Forslag til navn til den nye H-båd mailes ind til sejlklubben inden generalforsamlingen.

Retningslinier for H-bådenes fremtidige anvendelse.
Udsættes til næste møde.

Bordet rundt.
Bordet rundt: Jens Erik: De unge maler den ene H-båd. Der bliver indkøbt maling ultimo marts hos
Imerco der i forbindelse med arrangement i klubben har et særligt godt tilbud på bundmaling.
Hjemmeværnet er interesseret i at leje sig ind i vores lokaler. Der arbejdes videre med det ved JH.
.
Greenway rengøring er opsagt. Nye tilbud på rengøring er på vej.(JH og GS).
Møde med sejlerskoleinstruktørerne. Der skal som udgangspunkt sejles om torsdagen.
CK tilkendegav at han ved generalforsamlingen i marts måned ikke genopstiller til bestyrelsen.
Sailer.net har henvendt sig med tilbud om anvendelse af deres skabelon og server til klubbens
hjemmeside. Udsættes til næste møde hvor webmaster Allan Jensen deltager.

Møbler til juniorhuset. Der arbejdes fortsat videre med at finde gode og prismæssige velegnede
møbler til huset.
Juelsminde Kommunes beredskabschef har givet tilsagn om deltagelse i visning af
brandbekæmpelse, anvendelse af de brandslukningsmidler som der findes i bådene, senere samme
dag anvendelse af nødraketter og formentlig en demo af tyverisikring af bådene. mere herom
senere. Ovenstående finder sted i slutningen af maj måned.
Den ene robåd er nu under tag i en hal på Industrivej, hvor den renoveres. Containeren er fri og kan
sælges. Ro-afdelingen forventer at modtage en båd far Vejle. Forinden skal opbevarings forholdene
afklares.

