Referat af bestyrelsesmøde den 9. februar 2006.
Tilstede:

John de Haas (JH), Grethe Seiding (GS), Palle Røikjær (PR), Brian Mailund
(BM), Lone Rehnquist (LR) Niels Buhl (NB), Mogens Ahle (MA), Kenny
Poulsen (KP)

Afbud:

Bent Jensen (BJ)

Alle:
1. Bordet rundt
NB viste forslag til lamper til 1. salen i Juniorhuset. Der var enighed om godkendelse af
opsætning af 8 stk. af de fremviste lamper. NB sørger for opsætning af disse.
MA oplyste at der pt. er 24 medlemmer. Roafdelingen har efter ansøgning til Trygfonden som
Juelsminde Roklub fået bevilget 10.800 til indkøb af 13 redningsveste. Bestyrelsen
tilkendegav overfor MA at der ikke er en ro-klub, men en ro-afdeling i Juelsminde Sejlklub.
KP orienterede om sit fremsendte forslag til ændring af klubbens organisation til
generalforsamlingen.
Bestyrelsen:
2. Godkendelse af referat fra mødet den 15.12.2005
Godkendt.
3. Opfølgning på mødet den 15.12.2005.
Ingen bemærkninger.
4. Orientering om arbejdet på Jubi-Bogen.
Der er givet tilsagn om forskellige bidrag fra Fonde og virksomheder. Der udsendes en
orientering samt opforordring til medlemmerne om bidrag med foto og lign. sammen med
indkaldelsen til generalforsamlingen
5. Orientering om Navigations- VHF-kursuserne.
Der er desværre ikke mange deltagere til Navigations-kurset. VHF-kurset er aflyst pga.
manglende tilmeldinger.
6. Nyt fra Havnebestyrelsen.
Vedr. nøglekort til toilet/bad. Disse kan i sejlerperioden købes indtil kl. 24.00
hos Under Uret, Pølsevognen og Havnen´s Cafe & Is Bar.
Ingen bemærkninger.
Der etableres en flydebro i ”Færgehavnen” med plads til ca. 30 både. Duc.albe’ en i
Færgehavnen fjernes.
7. Orientering om seneste udvikling og drøftelse af bortvisning m.m. af fastligger i
havnen.
Fogedkendelse toges til efterretning

9. Generalforsamlingen den 14.03.2006
• JH laver Dagsorden
• JH laver Bestyrelsesberetning
10. Økonomi
regnskab og budget blev gennemgået og anbefales til generalforsamling
11. Evt.
Ansøgning fra Sine Lysdahl, om økonomisk støttet til udenlands trænings ophold. Sine
Lysdahl er med på Team Danmark’s elite liste. Der bevilget tilskud til træningskursus.
Der blev fremsat forslag til nye aktiviteter for næste vinter f.eks. besøg på TV Syd og SOK.
Nye standere er indkøbt.
Ref./LR

