Referat, bestyrelsesmøde, d. 4 / 12 2003.
Til stede var: Alex, Henning, Palle, Hardy.
1.Åbent møde:
Her var ingen fremmødte, men Arne Rhode er skriftligt fremkommet med en
tilføjelse til referatet fra sidst. Ang. snakken om autocampere på
havnearealet henviser han til havnens vedtægter og formålsparagraf.
2.Bådstativer.
Juelsminde Havn og Marina har besluttet, at alle bådstativer fra og med
foråret skal fjernes fra havneområdet. Der er stillet et areal til
rådighed på Industrivej til formålet.
Klubben arrangerer en fælles transport på kranvogn, for de bådejere, der
ikke selv har mulighed for at flytte / hjemtage deres stativ. Prisen
herfor vil anslået ligge på ca.150,- til 200,- kr. pr. flytning.
Der kommer mere herom i næste nummer af klubbladet.
3.Bundmaling:
Sejlklubben og Havnen har været til møde ang. miljøet på havnene. Dette
har resulteret i, at klubben og havnen har investeret i slibeværktøj og
støvsuger (se sejlerbladet 4/2003 side 25).
Dette medfører en ny politik på området: Et nyt ordensreglement fra
havnen, der påbyder at
afrensning af bundmaling skal foregå med dette værktøj. LIGESOM
SANDBLÆSNING AF BÅDE PÅ HAVNENS AREAL ER FORBUDT.
Tillægget er ophængt i klubhuset, ligesom det er her på hjemmesiden.
4.Juniorhus:
Det går fremad med færdiggørelsen.
Der er bestilt en ramme som grundlag for det dæk, der skal indskydes i
hallen til opbevaring af grej. pris: 4900,Alex har indhentet et tilbud på gulvtæppe til først salen. pris 200,- pr
m2. Det er godkendt til forsamlingslokaler og flugtveje. Bestyrelsen har
godkendt tilbudet.
Flagstang er bestilt til opstilling snarest. pris 7600,- kr. +
opstilling. Den bliver placeret ved det NØ. hjørne af huset, så den kan
ses både fra havnen og vandet.
Der skal indhentes en pris på den nys trappe til første salen.
Belysning af det nye samlingslokale får vi sponseret af vor elektriker:
Ole Svendsen.
5.Strategimøde:
Vi har planlagt et strategimøde med bestyrelsen og alle udvalgsformænd
søndag d. 25 jan.
6.EVT.

Bestyrelsen har fået en tilkendegivelse fra et medlem, der gerne vil
overtage Hennings
job som kasser i sejlklubben. Alex inviterer ham til næste
bestyrelsesmøde d. 6 jan.

7.Eventuelt.
Inge og John Günter vil afholde klubaften d. 14/1. Evt. med en let
spisning kl. 1830, og
kl. 1930 en turberetning fra den svenske skærgård. -se opslag i klubben.

Hardy.

