Referat, bestyrelsesmøde d. 11/1 2005
Til stede: John de Haas (JDH), Brian Majlund (BM), Grethe Seiding (GS), Niels
Buhl (NB), Mogens Ahle (MA), Christian Kronow (CK), Jens Erik Jensen (JEJ),
Palle Røikjær (PR), Inge Høj (IH)
Afbud fra: Kenny Poulsen (KP), Michael Hegelund (MH)
Michael Hegelund meddeler, at han, på grund af arbejdsmæssige årsager, desværre
på nuværende tidspunkt ikke har overskud til at varetage posten som ansvarlig for
juniorafdelingen.

Godkendelse af referat fra 5.12.04: Intet at bemærke.
1. Udsatte punkter fra sidste møde:
Retningslinier for H-bådenes anvendelse:
Der er stadig ikke enighed i de enkelte udvalg om fremkomne forslag. Udvalgene
(onsdags-, junior- og pigeudvalg) vil nu sætte sig sammen og forsøge at udarbejde et
fælles forslag. IH tager kontakt til KP.
Akustikken i klubhuset:
NB har haft kontakt til eksperter ang. Akustikforbedring i klubhuset. Det anbefales,
at sætte trolltexplader op (= juniorhuset) pris 8.000 kr. excl. arbejdsløn.
60’erne vil blive bedt, om de kan sætte disse plader op. Farven han være enten hvid
el. brun, prøver fremskaffes. JDH vil tage kontakt til 60’erne.
Forårs annoncering er de enkelte udvalg selv ansvarlig for. Havnen vil til foråret
annoncere omkring ledige havnepladser. Her vil man også nævne sejlklubben.
Møbler/inventar til 1. sal i juniorhuset:
JEJ har fremskaffet 11 borde/skriveborde til junionhuset pris 100 kr. excl.
afhentning. Der vil muligvis blive mulighed for at købe flere . JEJ vil arrangere
dette. Det er stadig uvist med stole, men der arbejdes på sagen.
Der mangler opmagasineringsplads i juniorhuset. Der indhentes tilbud fra smeden til
forlængelse af nuværende repos i hallen.
Informationsbrochure sættes i bero. Tages op ved senere lejlighed, da der på
nuværende tidspunkt er flere andre tiltag i gang.

2. Evt. annoncering på hjemmesiden.
Det vedtages, at det på nuværende tidspunkt ikke har interesse. Men skulle der
komme ønske fra betalende annoncører, kan dette tages op igen.

3. Havnens udvikling.
Sejlklubbens ønsker til fornyelse/forbedringer af havnen og omliggende områder,
skal meddeles til havnebestyrelsen.
Juniorafdelingen kunne ønske sig et bedre beliggende slæbested. Da nuværende er
dårlige i østenvind og der er kun mulighed for at få en båd i vandet af gangen. JDH
kan oplyse, at der ikke er mulighed for at ændre på dette.
Efter en evt. opførelse af ny hal ved juniorhuset, er der ikke flere udvidelsesmuligheder.
Forslag til havnebestyrelsen drøftes videre på næste møde.
PR indtræder i havnebestyrelsen i stedet for fratrådte, Hardy Nielsen.

4. Færdiggørelse af gelænder/rækværk v. juniorhuset.
Tilbud fra Havnesmeden på færdiggørelse af gelænder/ rækværk ved de franske døre
i juniorhuset: Pris 2.500 inkl. montering excl. moms. Dette bevilges.

5. Sejlklubtraditioner.
JDH har forslag til nye traditioner i klubben. En 25. års jubilæumsnål til medlemmer.
Der er indhentet tilbud på en sådan nål. Forslaget vedtages. Pris til anskaffelses af
nålen er ca. 20 kr./stk.. Der er på nuværende tidspunkt ca. 60 medl., der har været i
klubben 25 år eller længere. Nålen skal udleveres på den årlige generalforsamling.

6. Promovering af sejlklubben.
Der vil fremover blive mulighed for at købe klistermærkat med sejlklubbens logo til
bil/båd (rundt ca. 9,5 cm i diameter) pris 20 kr./stk..

7. Bordet rundt.
PR har indhentet tilbud på klubvimpler. Disse indkøbes i 2 passende størrelser.
MA fortæller om roafdelingens fremadrettede tiltag. 4’reren er ved at blive klargjort
og forventes færdig medio april. Container ved juniorhuset skal flyttes senest
31.03.05. Der er mulig for at få begge robåde flyttet til hal ved Svend ”Blik”
Jørgensen. Der vil blive sendt nyhedsbrev ud til tidligere interesserede. Man vil
kontakte en instruktør fra Vejle roklub, med henblik på en demonstrationsdag/aften,
således at man kan få en prøvetur med instruktør.
NB oplyser at der vil være stor pladsmangel i hallen når surfer, sejler og roer skal
have alle deres materialer i hallen. NB,MA, CK og JEJ vil finde en løsning på dette
problem.
JDH oplyser, at Fruentimmerne har et ønske om mørklægningsgardiner i klubhuset,
da det er svært at se lysbilleder i dagtimerne. Dette ønske kan ikke imødekommes.
Der er ytret ønske om instruktion i brug af nødraketter. I stedet foreslås , at Falck
kommer en eftermiddag og viser brugen af brandslukningsudstyr samt brug af
nødraketter. JDH vil arrangere dette.
Der skal annonceres om instruktører til Sejlerskolen. Dette imødekommes. Der
udleveres materiale omkring organisering af Sejlerskolen.
Der er lavet aftale med Marinehjemmeværnet, at de skal hjælpe med optagning af
kapsejladsbøjer d.08.10.05. Onsdagssejlerne ønsker selv at udlægge bøjerne.

Modydelse til Marinehjemmeværnet er, at de låner klubhuset til et arrangement i
januar.
Arne Rohde ønsker , at klubben betaler banelederkursus. Dette bevilges.
Ang. sponsor er stævneudvalget selv ansvarlig for dette.
GS har haft henvendelse fra dykkerklubben, der gerne ville have et samarbejde med
sejlklubben, evt. opbevaring af deres båd om vinteren. Dette kan dog først kommer
på tale, efter opførelse af endnu en hal, da vi allerede nu selv har opbevarings
problemer .

8. Økonomi.
Økonomisk set vil der fremkomme et lille underskud, dette var der også budgetteret
med. Der har været færre gæstesejlere end forventet i året 2004.
Regnskabet forventes færdigt til næste møde.

Inge Høj

