Referat, bestyrelsesmøde d. 9/6 2004.
Til stede:

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

Afbud fra: Inge Høj (IH).
Budget:

GS orienterede om at der p.t. er balance imellem udgifter og indtægter
d.v.s. at vi følger det godkendte budget. Der er dog ikke pt. fuldstændig
oversigt over de enkelte konti. GS er nu startet på EDB bogføring, så til
næste møde, er der oversigt over alle konti, inkl. udvalgene. Der er pt.
535 medlemmer.

Godkendelse af referater:
Referaterne fra d. 9/5, 12/5 og d. 2/6 blev godkendt, dog efter en kort
gennemgang af referatet fra d. 2/6, da ikke alle deltog i dette møde.
Opfølgning på tidligere referater:
Udstyr m.m. til ledsagebådene er nu ok, men der mangler en nøgle til det
ene fartøj CK efterlyser papirer på påhængsmotorerne, da de skal bruges
for at fremskaffe nye nøgler. MH påpeger, at den lille ledsagebåd stadig er
utæt, samt at den har fået en skade. CK kontakter Horsens Havneservice
for reparation i forbindelse med de skal reparere H-båden.
Vedtægter for ro-afdelingen:
De rettede vedtægter for Ro-afdelingen blev gennemgået og godkendt. Der
er ligeledes udarbejdet et brev til Dansk Forening for Rosport om
optagelse i foreningen, dette blev underskrevet af bestyrelsen, HN sender.
Informationsmateriale:
Som en del af strategiplanen skal der udarbejdes nyt informationsmateriale
om Juelsminde Sejlklub. Informationsmaterialet skal opdateres hvert år,
nye navne, tlf. nr. m.m. De enkelte udvalg beskriver sig selv. MH følger
op, samler materialet sammen. Deadline primo september.
Sejlerdag:

Sejlerdag i forbindelse med ”Festihvalen” sidste år, var ikke den store
succes, og da vi kun har besvær, og ikke får noget ud af det, er der ikke
stemning for at deltage i år, medmindre der kommer en ”modydelse” f. eks
i form af et sponsorat af en jolle. Det er efterfølgende oplyst, at hele
arrangementet giver et meget begrænset overskud og der er ikke midler til
f.eks. at sponsere en jolle. Der er enighed om at sejlklubben deltager ikke i
arrangementet.

Havnebestyrelsen:
Kort referat fra mødet i havnebestyrelsen d. 8/6 2004. Havnens
hjemmeside er nu godt på vej. Sejlklubbens planer om halbyggeri v.
juniorhuset bliver anbefalet.
”Snaptunbroen” bliver ændret til slæbested, der udlægges en 9 meter lang
og 2 bred flydebro i forbindelse hermed. Ændring af samarbejdsaftalen
med havnen i forbindelse med ombygning af slæbestedet inderst i den
gamle havn til betalingsslæbested, skal med på næste møde i
havnebestyrelsen.
Der arbejdes på en strategiplan for havnens fremtidige udvikling - gode
ideer efterlyses. Der opsættes skilte med nat p-forbud for lastbiler, ligesom
der opsættes skilt på tysk angående langtidsparkering ud for klubhuset.
Tilbygning: NB har udarbejdet tegninger på udvidelse ved juniorhuset, ca. 170 m².
JH undersøger med byggetilladelse, og BM undersøger finansieringsmulighederne.
Fælles aktivitetskalender:
JEJ efterlyste en fælles aktivitetskalender. det vil sige en kalender der
ligger på nettet og hvor alle har adgang til og forpligtelse til løbende at
opdaterer om aktiviteter, lokale booking, hvornår sejles der – surfes,
jolleaktiviteter m.m. Det vedtoges, at JEJ tager kontakt til web-masteren
m.h.p. oprettelse af en kalender.
Ændring af ledsagebådenes havnepladser:
Juniorafdelingen anbefaler, at ledsagebådene bliver flyttet tættere på
brugerne, - surfere og juniorsejlerne. Det vedtoges, at JEJ undersøger
mulighederne herfor ved kontakt til havnefogeden.
Eventuelt: Der blev gjort opmærksom på at ved sidste års ”Festihvalen”, var de
opstillede telte/boder tilsluttet sejlklubbens kloaksystem. Denne tilslutning
medfører en unødig belastning på sejlklubbens system. Enighed om at vi
ikke skal have unødige udgifter i forbindelse med Festivalen.

Referent: Hardy Nielsen

