Referat af bestyrelsesmøde den 9. august 2005.
Tilstede: Palle Røikjær (PR), John de Haas (JH), Grethe Seiding (GS), Niels
Buhl (NB), Inge Høj (IH), Lone Rehnquist (LR), Brian Majlund
(BM), Kenny Poulsen (KP)
Afbud:

Mogens Ahle, Bent Jensen

Alle:
1. Bordet rundt
Surfer/ungdomsafdelingen der er en del tilgang, men desværre også lidt afgang
af medlemmer. Nogle stykker vil rykke op på eliteniveau meddeler NB.
IH: pigesejlerne er startet op igen efter sommerferien. Der arbejdes på afholdelse
af Lady´s Cup den 13. august 2005.
KP: der var ingen deltagere ved onsdagssejladsen den 3. august 2005
Der er en del problemer med hjælpebådmotoren. Husk efter brug skal
lænsepumpen stå på ”automatik”. Så tømmer den sig selv.
Under afvikling af DM for L 23 stoppede kloakken i Juniorhuset, hvilket var til
stor gene for alle. Det blev besluttet, at få lavet kloakken en gang for alle, da det
ikke er første gang der er problemer med dette. LR levere større rør NB og PR
sørger for nedgravning/tilslutning.
Web-master Allan Jensen vil gerne skifte fra Viborg-net til Struer Net hvilket
blev anbefalet. Havnen undersøger pt. Om det er muligt, at installeres internet på
hele havnen oplyser JH. Dette skal der tages stilling til i vinter.
Der vil formentlig opstarte et VHF-kursus i efteråret/vinteren, og et
navigationskursus/duelighedsbeviskursus i LOF-regi.
Husk når der bliver handlet i Brugsen, skal vi sende ”Bon” videre til GS.
Bestyrelsen:
2. Godkendelse af referat fra mødet den 10.06.2005
Godkendt.
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3. Orientering om sponsorsøgning til juniorafdelingen
Vedr. ansøgning om sponsorstøtte er der kommet nogle afslag, men vi
afventer svar fra nogle af de lokale pengeinstitutter.
4. Orientering fra Dansk Idrætsforbund om at indhente og håndtere
børneattester. Dansk Idrætsforbund har fremsendt brochure: Om at indhente
og håndtere børneattester. Toges til efterretning.
5. Orientering om og drøftelse af bortvisning af fastligger i havnen
Juelsminde Havn og Marina har orienteret Sejlklubbens bestyrelse om en
klage over en af Havnens/Sejlklubbens fastliggere. Orienteringen er sket ved
kopi af havnens brev af 26/7 2005 og havnefogedens indberetning af 21/7
2005 og en skriftlig klage af 17/7 2005 fra 12 navngivende sejlere. Klagen fra
sejlerne og havnefogedens indberetning beskriver en fuldstændig uacceptabel
adfærd. På baggrund af det modtaget materiale, er det bestyrelsens skøn, at
medlemmet har modarbejdet foreningen formål og dermed skadet foreningen
og dens medlemmers omdømme i offentligheden. Med baggrund i
ovenstående, er det en enig bestyrelse, der har truffet beslutningen om at det
pågældende medlem ekskluderes af Juelsminde Sejlklub fra d.d. jf.
vedtægternes § 6.
6. Drøftelse af retningslinier for anvendelse af klubbens H-både.
Udsættes til næste bestyrelsesmøde den 16/9 2005 kl. 16.30.
7. Økonomi
Det er kassereren vurdering, at budgettet ser lidt bedre ud på nuværende
tidspunkt end sidste år. Det ser ud til, at der er lidt mere tilgang af
medlemmer end afgang.
8. Drøftelse af alternativ standerhejsningssang
Forslag til ny standerhejsningssang tages op på næste generalforsamling.
9. 60 aktivisterne har fremsendt anmodning om tilskud til arrangement
samtidig har de tilkendegivet at klubhusene vil blive malet fra den 15.
august 2005.
Der vil blive bevilget samme tilskud som sidste år. GS henvender sig til 60
aktivisterne med hensyn til maling/lift.

Ref./LR
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