REFERAT AF BESTYRELSESMØDE FREDAG DEN 10.06.2005

Tilstede :
John de Haas (JH), Palle Røikjær (PR), Brian Mailund (BR), Bent Jensen (BJ), Else Røikjær (ER),
Mogens Ahle (MA), Niels Buhl (NB), Kenny Poulsen (KP) og Grethe Seiding (GS)
Afbud :
Lone Rehnquist (LR) og Inge Høj (IH)
Bordet rundt :
Surfafdelingen :
NB er - på trods af en lidt "tynd" sæsonstart - tilfreds og positiv. Der er enkelte nye medlemmer.
NB mener, at der er et positivt samspil mellem surferne og roerne.
Roafdelingen :
Der er lettere skader på 4 årersbåden - MA mener, at den kan repareres på stedet.
Der står stadig en båd hos Svend Blik - men, når den kommer "hjem", vil der være pladsproblemer og roerne ønsker en ny hal hurtigst muligt !
MA har forelagt eventuel brugerbetaling for de 15 fremmødte roerne - der generelt var imod dette.
Mogens Ahle VIL IKKE opkræve eventuel brugerbetaling. Roafdelingen mener, at sejlklubben skal
stille redningsveste til rådighed. MA søger TRYG Fonden om tilskud til redningsveste - termin
sept. 05.
Klubaften den 29.06.
MA undersøger prisen på eventuelle vogne hos Havnesmeden.
MA ønsker en huskalender opsat til booking af huset. MA indkøber denne.
Ladies Cup :
Afholdes den 13.08.2005.
ER fremlagde programmet for afviklingen. Der er lejet telt og indhentet tilladelse til opsætning.
ER ønskede bestyrelsens godkendelse af lån af klubhus, mindst een hjælpebåd samt lån af diverse
udstyr såsom bøjer, signalpistol, walkies m.m. Bestyrelsen godkendte dette.
ER efterlyste retningslinier for anvendelse af H-bådene. Punktet tages til drøftelse i bestyrelsen.
Onsdagssejlerne :
KP mener ikke, at bestyrelsesreferaterne afspejler virkeligheden. Husk dette når referatet
godkendes. Der er et godt fremmøde til onsdagssejladserne ( sidst 13 både ) - men der er et stort
problem med mangel på gaster.
KP ønsker en opstramning af kapsejladsreglerne.
Men hensyn til eventuel brugerbetaling henviste KP til hans fremsendte mail - Tages til drøftelse i
bestyrelsen.
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Bestyrelsen :
Godkendelse af referat fra mødet den 20.05.2005
Godkendt
Udvendig vedligeholdelse af klubhusene
60´erne (Jørgen Kragh Jørgensen) lovede allerede sidste år, at klubhusene ville blive malet. JH har
rykket flere gange - senest den 19.05.2005. JH skriver brev til 60´erne og underretter om, at såfremt
maling af klubhusene ikke foretages, vil der ikke blive udbetalt tilskud til 60´erne i 2005.
Udlejning af klubhuset - er et års medlemskab tilstrækkeligt
Bestyrelsen vedtog, at et års medlemskab er tilstrækkeligt.
Orientering fra møder i Havnebestyrelsen
30.05. Møde mellem JH, PR, Erik Lorensen, Carsten Clausen og Jimmy Lillelund (JL).
Jimmy Lillelund har ved flere lejligheder fortaget farlig sejlads i optimistjolle. Derudover er det
indkommet flere klager over JL bl.a. urinering på havneområdet. Havnebestyrelsen godkendte
advarsel sendt til JL.
06.06. JH gennemgik referatet vedr., ansøgning fra Juelsminde Fisk om spiritusbevilling samt
ændret benyttelse af Juelsminde Fisk. Sejlklubbens medlemmer var i mindretal og Juelsminde Fisk
fik sin tilladelse.
Retningslinier for H-bådenes anvendelse
Punktet udsættes til næste møde.
Brugerbetaling - gendrøftelse
Brugerbetaling sættes i bero i 2005. BM fremkommer med oplæg til generalforsamlingen med
konkrete beløbsstørrelser kontra kontingentforhøjelse.
Ladies Cup
Flot arbejde !
Økonomi
BM sender budgetter 2005 til GS
Eventuelt
Ansøgninger om tilskud
JH har ansøgt flere steder om tilskud til indkøb af optimistjoller ( der er 21 sejlere og 12 joller ).
Foreløbig afslag fra BG Bank og Den Danske Bank. Sejlklubbens Venner har givet tilsagn om kr.
5.000,00 inkl. moms.
Bestyrelsen vedtog, at klubben finansierer restbeløbet - kr. 5.000,00 inkl. moms - og indkøber
jollen. JH skriver brev til Sejlklubbens Venner.
Driftsaftale mellem Juelsminde Havn og Marina og Juelsminde Kommune
Oplæg til aftale på 15 år. Tom Laursen, Juelsminde Kommune, indstiller til forlængelse i 10 år behandles på Kommunalbestyrelsesmødet den 16.06.2005.
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Vandscootere
Der er afsagt dom i Kolding, så vi regner ikke med, at vandscootere bliver et problem i Juelsminde.
Horsens Sejlersang
Skal vi bruge denne til vores standerhejsning ? Udsættes til næste møde.
DM for L 23
Arne Rohde har bedt om hjælp til bordene i juniorhuset - BJ påtager sig dette.
Jubilæumsbogen
JUBI-udvalget har lånt materiale hos Lokalarkivet - dette låses inde i arkivskabet.
Næste møder er:
Tirsdag den 09.08.2005 kl. 19.00 i klubhuset
Fredag den 16.09.2005 kl. 16.30 i klubhuset

14.06.05
Grethe Seiding

3

