Referat, bestyrelsesmøde d. 9/5 2004

Til stede:

John de Haas (JH). Brian Mailund (BM), Palle Røikjær (PR), Christian Kronow (CK),
Michael Hegelund (MH), Jens Erik Jensen (JEJ), Kenny Poulsen (KP),
Niels Buhl (NB), Hardy Nielsen (HN).
Fraværende:Inge Høj

1.

Referatet fra sidste møde - godkendt.

2. Aktivitetsudvalg:
Aktivitetsudvalget foreslået sammenlagt med Husudvalget. Dette anbefales, og
koordineres med surfere og jolleafdelingen. Realiseres efter sommerferien og inden
klubbladets næste nummer.
3. Ledsagebåde:
Det vedtoges, at vedligeholdelse af ledsagebådene udføres af brugerne. Procedure
aftales mellem surfere, jollesejlere og kapsejlere.
Bådene udstyres med sikkerhedsudstyr: brandslukker, kompas og evt. nødraketter.
(CK)
4. Kopimaskine:
Ny kopimaskine er leaset og opsat.
5. H-båd.
Ansøgning om støtte er sendt til Juelsminde Kommune, ( Er konstateret godkendt i
dag, d.10/5 med et beløb på 25.000,- kr.)
Videre sponsorsøgning pågår, bl.a. ved salg af reklamelabels til at sætte på bådene i en
periode.
Vi har modtaget et brev fra et medlem ang. anvendelse af H-båden. Der er 8 unge
mennesker, der gerne vil sejle i båden (bådene). Palle Lemminger vil gerne være
træner for dem.
Der aftales et møde med pigesejlerne for at fastslå fremtidige retningslinier.
Brevskriveren skal have en tilbagemelding (JH).
6. Referat fra Havnebestyrelsesmøde:
Referatet blev gennemgået, herunder:
Slæbestedet v/Bondes marina istandsættes, der opsættes bom for brugerbetaling for
alle. Den store bedding v/Havnesmeden afspærres med bom.
Den lille bro ud for Snaptun fisk ombygges til slæbested, og der udlægges en flydebro
i forbindelse hermed. Havnebestyrelsen er velvillig indstillet til projektet
Der er også igangsat et projekt med opførsel af endnu en hal ved juniorhuset, NB
tegner og regner på projektet, der skal snarest samles op på ideen. JH og NB følger op.
7.Roafdeling
Til orientering, der var 47 fremmødte personer, til et orienteringsmøde, ang. opstart af
en ro-afdeling.
.

7. Nye medlemmer:
Der er indbudt til informationsmøde for nye medlemmer, - jf. strategiplanen -,
tirsdag d. 18 maj kl. 1900 i klubhuset, indbydelser er udsendt.
8. Dansk Sejlunion.
JH har sagt ja til at deltage i en arbejdsgruppe ang. sejlunionens struktur.
9. Bordet rundt:
60’ere: Arbejdet med opholdslokale i juniorhuset hviler til efteråret, (der mangler
opsætning af væv og maling) El-arbejdet færdiggøres HN.
Surfere: Er startet frisk op med en del nye medlemmer. Der er indkøbt en del nyt
udstyr til begyndere. Afholder stævne 15-16 maj. (husk pressekontakt: Lars Juul,
Horsens folkeblad). Der er afholdt kursus til ”speedbådskørekort” for 12 pers. I
sejlklubben, plus nogle tilløbere, i alt ca. 20 personer.
Jollesejlere: Kom godt i gang d. 3 maj. Efterlyser tavle/whiteboard til ophængning,
OK, MH anskaffer. Sponsorsøgning koordineres, JH iværksætter.
Der mangler ophalervogne til optimistjoller. –Hvem?
Børresens bådbyggeri vil gerne demonstrere ZOOM 8 og optimistjoller, ligesom de
efterlyser et samarbejde. Jolleafd. Kontakter.
Kapsejlere: Bøjerne bliver udlagt i uge 20, ligesom, der bliver ryddet op i
overskydende materiel, KP.
Næste møde: onsdag d. 9/6 kl. 1630.
Således passeret og forstået
Hardy.

