Referat, bestyrelsesmøde d. 6/4 2004.
Til stede: John de Haas(JH), Palle Røikjær(PR), Brian Mailund(BM), Christian
Kronow(CK), Hardy Nielsen(HN).
1.

Konstituering af den nye bestyrelse:
formand, John de Haas, Fasanparken 20 7130 Juelsminde. tlf. 40758440/ 40758440
næstformand, Palle Røikjær, Rosenvænget 43 7130 Juelsminde tlf 75693702
Kasser, Brian Mailand, Knudsøvej 6, 7200 Grindsted. tlf 75310981
Klubmester, Christian Kronow, Grønvej 19, 7130 Juelsminde. tlf 75690911
Sekretær, Hardy Nielsen, Dykjærvej 3, 7130 Juelsminde. tlf.75695968.
Sejlklubbens repræsentanter i havnebestyrelsen blev valgt: John de Haas og Hardy Nielsen.

På forespørgelse fra webmaster om billeder af bestyrelsen måtte komme med på klubbens
hjemmeside er svaret ja.
Herefter kom John Günter(JG), Inge Høj(IH) og Michael Hegelund(MH) med til mødet.
2.
Opfølgning på Generalforsamlingen.
Familiekontingent: PRIS 1200,- kr. årligt for mand, kone og børn med samme bopæl
Børn / unge mennesker kan være med i ordningen til det år, hvor de bliver 25 år.
Alle kan deltage aktivt i klubbens aktiviteter, og hver person får tildelt et medlemsnummer.
Ordningen indebærer, at et familiemedlemskab kun har èn stemme ved generalforsamlingen
familiekontingent sættes i værk ved at kontakte forretningsføreren.
Slæbested til Juniorhuset.
Klubben skal komme med et udspil til havnebestyrelsen. MH udarbejder forslag m. alternativ
til ombygning af broen ud for Snaptun fisk.
HN undersøger priser på flydebro/ pontoner.
PR følger op på rist til slæbested ud for juniorhuset.
JH og HN får forslag fra MH, og følger op i havnebestyrelsen.

H-båd. MH spørger til H-båd nr 2, da der er store juniorer, der gerne vil sejle,(de vil også
gerne hjælpe til ved træning af optimister) IH siger at juniorerne kan fortsat anvende
”juelsmindetøsen” på tirsdage. Der arbejdes videre hen mod anskaffelse af båd nr. 2.
Kommunen ansøges om støtte. JH udfører.
Standerhejsning.
Flagstang ved juniorhus færdiggøres med flagliner mm. Vi har en stor klubstander til begge
flagstænger.
Ved standerhejsningen, d. 24/4 hejses Dannebrog på begge master kl. 0800. BM udfører.
Kredsformanden ventes til klubben for at udnævne Juelsminde Sejlklub til ”Ungdomsvenlig
sejlklub”.
Sange til standerhejsningen: HN undersøger om der kan findes en ny, Ellers sørger PR for
forsyning af de gamle sange.
Sejlklubbens medlemmer opfordres til at flage over toppen.
Kapsejladsudvalget har indhentet et tilbud på nye moringer til kapsejladsbøjerne (ca. 5000,-)
hvilket er bevilliget, da andre udvalg kan anvende dem. Det vil lette arbejdet betydeligt med
udlægning og hjemtagning af bøjerne.
Ledsagebåde: PR bestiller vognmand til lørdag d.10/4.

PR kontaktet arkitekten vedrørende brandtrappe til juniorhuset.
Lejekontrakten på havnearealet er endelig på plads, JH afleverer til advokaten og
forretningsføreren.
Udvalgene opfordres igen til snarest, og senest den 20 april at aflevere budgetforslag til
bestyrelsen.
3.

Strategiplanen.
Der arbejdes videre med prioriteringen.
Sponsorudvalg:, JH kontakter emner, og er selv med på holdet.
Sejlerskole: der er tre mulige instruktører på tale. Kan evt. startes på torsdage i
”juelsmindetøsen” Der mangler dog en person til ”overordnet ledelse”.

4.

Eventuelt.
Nøgleboks til nøgler (ledsagebåde) er opsat i juniorhus
CK har kontaktet Horsens folkeblad ang. Sæsonstart, Vi har mødt stor velvilje, ligesom
Horsens folkeblad opgraderer i Juelsminde og gerne vil lave en artikelserie om kommunen set
fra søsiden. Det skal der arbejdes videre med.
Det er konstateret, at to trailere tilhørende klubben er blevet stjålet for nogle år siden.
Næste bestyrelsesmøde er fastsat til, onsdag den 5. maj kl. 16.30 , så skulle kapsejladserne
kunne nås alligevel.
Hardy.

