Referat af bestyrelsesmødet den 29. september 2006 kl. 17.00.
Deltagere: Freddy Frederiksen (FF), Uffe Pedersen (UP), Else og Sten Falkenberg (EF), Else
Røikjær(ER), Niels Buhl(NB), Bent Jensen(BJ), Brian Majlund (BM), Palle Røikjær (PR) og
John de Haas (JH).
Afbud fra: Lone Rehnquist og Kenny Poulsen.
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Orientering om ny forretningsfører.
JH orienterede om at der er ansat en ny forretningsfører, baggrunden herfor er, at
Grethe Seiding, som har været forretningsfører for klubben i mange år, er fraflyttet
byen. Bestyrelsen har antaget Jytte Dyrgaard, Juelsminde som ny forretningsfører.
Bestyrelsen er sikker på at alle medlemmerne vil få et godt samarbejde med Jytte.
Orientering om at bådsmanden for H-bådene er ophørt. Ib Jensen har meddelt, at
han ikke længere kan afse den fornødne tid til at varetage bådsmandsopgaven omkring
H-bådene. Beslutningen toges til efterretning.
Orientering fra Optimistafdelingen om vedligeholdelse af jollerne, instruktører
fremover samt opbevaring af jollerne. UP gav en god og fyldig orientering om status
på Optimistafdeling. Afdelingen er i god gænge, alle de nuværende optimistsejlere
fortsætter i 2007. Der afvikles vinterteori med henblik på diplomer til alle sejlerne der
har gennemført denne sejlsæson. Opstart i næste sejlsæson bliver i april og senere vil
der være 2 sejlweekend arrangementer. Der er pt. ikke planer om afvikling af større
stævne med udenbys deltagelse, men overvejelser om evt. deltagelse i stævner i f.eks.
Skanderborg og evt. Vejle. De nuværende instruktører kan ikke forventes at fortsætte i
hele næste sejlsæson, derfor efterlyses sejlere med lyst til deltagelse som instruktører i
optimistjolle afdelingen. UP skriver om afdelingen til klubbladet og samtidig udarbejder
UP oplæg til en ansøgning til en sponsor ansøgning til nyt jolleudstyr. UP henstiller at
alle der bruger juniorhuset også medvirker til almindelig oprydning i huset.
Vinterprogram 2006 / 2007. Medbring forslag og datoer for aktiviteter. Else og Sten
som er nye i aktivitetsudvalget, fremlagde forslag til vinterprogram der godkendtes og
sendes til bladet.
Opbevaring af robådene. FF redegjorde for situationen omkring Ro-afdelingen, begge
robåde er aktive og kan ikke undværes, der er pt. ca. 10 aktive roere. FF gav udtryk for
at det ikke er uholdbart at den store robåd står udenfor hallen, og han anbefalede at
snarest søges bygget et mindre overdække til robådene. Det vedtoges, at NB og FF
sammen ser på mulighederne for overdækning og samtidig fremkommer med en skitse
med de økonomiske konsekvenser.
Sejlerskolen - instruktører. Sejlerskolen har fungeret godt i år, men til næste år vil det,
af arbejdsmæssige årsager, blive vanskeligt at få de nuværende instruktører til at
fortsætte. Det vedtoges, at stille sejlerskolen i bro i næste sæson.
Bordet rundt.
Vandski-jet deltagerne ved Festihvalen overholdt ikke den dispensation som
naturklagenævnet havde givet dem. De sejlede/kørte ikke efter reglerne som
tilkendegivet af naturklagenævnet, kørte udenfor området.
Der blev på havne området annonceret med megafon efter folk som ville prøve
Vandski-jet.
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Enkelte af deltagerne på Vandski-jet kunne ikke stoppe maskinen, og dermed ikke
håndtere denne til fare for andre.
Sejlklubbens optimistjolle afdeling havde i de samme dage stævne. Vandski-jet kørte
ind imellem jollerne til stor gene og fare for børnene.
Der er for store kultur forskelle imellem Vandski-jet folkene og alle andre der færdes på
havnen og i det nærmeste vand rundt havnen.
Det henstilles at bruger af hjælpe bådene, påser at bådene bliver suppleret med
brændstof når man er færdige med brugen af bådene.

Juelsminde den 01.10.2006.
Således passeret og forstået
-/JH

