Referat, bestyrelsesmøde d. 2/11 2004 .
Til stede:

John de Haas (JH), Brian Mailund (BM), Palle Røikjær (PM), Grete Seiding (GS),
Niels Buhl (NB), Jens Erik Jensen (JEJ), Christian Kronow (CK), Hardy Nielsen
(HN). Kenny Poulsen (KP).

Afbud fra: Inge Høj (IH), Michael Hegelund (MH).
1. Referat fra sidste møde:
Intet at bemærke.
2. Opfølgning:
Respons på brev til 2 bådejere vedrørende ”Sørøverflag” OK.
JH får startpistoler til eftersyn, samt indkøber ammunition.
Regler for benzin. Opbevaring er ok. Påfyldning af tanke skal foregå udendørs, CK
laver et skilt.
Der arbejdes stadig med regler for benyttelse af H-både. JEJ kontakter MH.
3. Juniorhus:
Der er lavet et skitseprojekt over en alternativ tilbygning til juniorhuset, som skal
sammenlignes med udbygning af en hal, svarende til den eksisterende.
NB udregner pris på begge forslag, hvorefter der nedsættes et byggeudvalg, bestående
af: NB, JH, BM, HN.
NB indkalder til møde.
4. Bordet rundt:
Husk budgetforslag for 2005. Gælder alle udvalg. (modsat fastsætter bestyrelsen
budgettet).
JEJ ønsker møde med fremtidige sponsorer genoptaget. JEJ + JH iværksætter.
JEJ opfordrer medlemmer til at opgive deres mail-adr. Han kan så udsende
”remindere” inden arrangementer.
JH og PR deltager i kredssejlerdag i Kaløvig, lørdag d 6/11.
Jollesejlere starter nu med teoriundervisning.
5. Rengøring:
Den nuværende rengøring af klubhuset på Lillemolen er mangelfuld og dyr. Der
indhentes et alternativ tilbud fra et andet firma JH + GS.
Juniorhuset rengøres fortsat af brugerene.
6. Køb af H-båd:
Indkøbet af ny H-båd har medført at der kan blive en del udstyr til ”Juelsmindetøsen”.
Bådtraileren skal omregistreres snarest, KP.
Klassebevis rettes ved Sejlunionen, JH. Det opbevares af GS.
Båden står på traileren i juniorhuset indtil videre. Der er søgt om havneplads
v/havnefogeden.
7. Bådejermøde:
Der afholdes bådejermøde med Juelsminde Havn d. 24/11 kl. 1900 i klubhuset,
Spørgsmål, der ønskes behandlet på mødet tilsendes John de Haas inden mødet.

8. Havnebestyrelsesmøde:
Kort orientering om havnebestyrelsesmøde v/ JH. Nyt ordensregelement for
Juelsminde havn udsendes sammen med indbydelser til generalforsamlingen.
9. Evaluering af bådoptagning:
Der blev løftet 71 både på land ved fællesoptagningen. Penge herfra er indsat på
klubbens konto, GS afregner med vognmænd. Alt er tilsyneladne gået godt.
Mere problematisk med flytning af vinterstativer, her var der for få hjælpere, især på
Industrivej.
Evt. spredning over 2 weekender til næste år ??
Referat: Hardy Nielsen.

