Referat af bestyrelsesmøde den 16. september 2005.
Tilstede: Bent Jensen (BJ), John de Haas (JH), Grethe Seiding (GS), Palle
Røikjær (PR), Else Røikjær (ER), Brian Majlund (BM), Lone
Rehnquist (LR).
Afbud:

Kenny Poulsen, Mogens Ahle, Niels Buhl.

1. Bordet rundt
www.Juelsmindesejlklub.dk viser kapsejladsafsnittet resultater fra 2003 – 2004.
Afsnittes bør opdateres eller udgå.
Navigationskursus / Duelighedsbeviskursus opstartes og forestås af skibsfører
Pia Damsgaard i samarbejde med LOF og Juelsminde Sejlklub.
BG-Bank vil revurdere vores ansøgning om økonomisk støtte til en
optimistjolle. Ved forhandling med BG-Bank har vi fået en lidt mere fordelagtig
rente af indestående.
Bestyrelsen:
2. Godkendelse af referat fra mødet den 9. august 2005
Godkendt.
3. Opsætning af ”nøglekort-automat” til toilettilbygninger
Det anbefales, at der opsættes en automat så de mange gæste sejlere der kommer
sent i havn har mulighed for at anskaffe et adgangs kort til bad/toilet. Samtidig
vil denne mulighed medvirke til at højne serviceniveauet for gæstesejlerne,
hvilket vi jo alle kan være meget interesseret i.
4. Forespørgsel om lån af klublokale til gymnastik (Juniorhuset)
Forespørgslen blev grundigt drøftet og det vedtoges at anmodning ikke kan
imødekommes, bl.a. er det tidligere vedtaget, at Juniorhuset ikke kan udlejes.
Ansøgerne henvises til idrætsforeningerne.
5. Aktivitetskalender for vinterhalvåret.
Forslag til aktiviteter i vinterhalvåret
26/11-2005:
Julehygge
3/12-2005:
Julehygge
5/12-2005:
Surferne
10/12-2005:
Julehygge

17/12-2005:
7/1-2006:
13-14/1-2006:
17/1-2006:
6/2-2006:
7/2-2006:
28/2-2006:
6/3-2006:
14/3-2006:
10/4-2006:
21-22/4-2006:
24/4-2006:
26/4-2006:
29/4-2006:
1/5-2006:

Julehygge
Fælles vandretur, start klubhuset kl. 13.00
Fællestur til Vesterhavet - for pigesejlerne
Reservere tirsdagen, - se hjemmesiden
Surferne
Langfartskaptajnen Svend Billesbøl’es sidste foredrag på
video.
Meteorologi for sejlere
Surferne
Generalforsamling kl. 19.00
Opstart pigesejlere
Søsætning
Tilmelding af nye pigesejlere
Samling af stativer
Standerhejsning kl. 14.00. Spisning kl. 18.00
Første pigesejllads

6. Anvendelse af H-både
Forslaget til retningslinier for brug af JS´s klubbåde (H-både) godkendtes med
mindre ændringer.
7. DM i X 79 2006
Klubben har fået en henvendelse fra X-79 klubben om afholdelse af DM i 2006
for ca. 30 både, men vi må melde pas. Mange af de medlemmer der igennem
mange år har stået for dette store frivillige arbejde har valgt at tage en forståelig
pause og pt.
er der ingen der umiddelbart kan tage over. Bestyrelsen besluttede at vi ikke kan
imødekomme anmodningen fra X-79 klubben.
8. Nyt fra Havnebestyrelsen
Ingen bemærkninger
9. Økonomi
Budgettet følges.
10. Evt.
Det forslås at vi er med i en messestand sammen med Juelsminde Havn i hallen
næste gang der er Juelsminde messe.
Der indkøbes og opsættes 4 stk. galvaniseret lamper op ved Juniorhuset.
Ref./LR

