Referat, bestyrelsesmøde d.7/12 2004
Til stede: John de Haas(JDH), Palle Røikjær(PR), Brian Mailund(BM), Grete
Seiding(GS),Niels Buhl(NB), Kenny Poulsen(KP), Jens Erik Jensen(JEJ), Inge Høj(IH)
Afbud fra: Christian Kronow(CK), Michael Hegelund(MH), Mogens Ahle(MA)
Hardy Nielsen ønsker at udtræde af bestyrelsen, dette tages til efterretning. I stedet
indtræder 1. suppleant Inge Høj
1.Referat sidste møde:
Mødet mellem bestyrelse og roerudvalg munder ud i, at opførelsen af en ny hal indtil
videre er sat i bero. Roklubben har på nuværende tidspunkt et meget lille antal
medlemmer.
For at en ny hal kan revurderes , må medlemstallet stige væsentlig - op til 25-30
medlemmer.
Udvalget opfordres til at gå mere aktivt ind i hvervning af nye medlemmer, ved
opstartsmødet havde ca. 40 personer skriftligt tilkendegivet interesse i klubben.
Ny H-båd er indkøbt for 96.000 kr. Tuborg-fonden vil fredag d. 10.dec. overrække
35.000 kr., Sejlklubbens Venneforening 15.000 kr. Juelsminde Kommune med 25.000
kr.som de har sponsoreret til denne båd. .
Bådejermøde forløb godt . Havnebestyrelsen fortalte om havnes tilblivelse og sjove
historier fra den tid. Om nye og fremtidens tiltag fra deres side
Havnefogden fortalte om året der er gået. Udgiften til flytning af vinterstativer, vil
bliver afholdt af havnen. Medlemmerne skal dog stadig selv hjælpe med flytningen.
2. Opfølgning
Informations brochurer, tages op ved næstemøde
Regler for H-bådene. KP har korrigeret tidligere forslag. Tages op ved næste møde.
3. Budgetter for 2005
Er udleveret til BM fra de enkelte udvalg.
Specielt har stævneudvalget ønsket et køleskab yderligere i juniorklubhuset. Det
oplyses, at der står et ubenyttet i klubhuset.
Forhøjelse af kontingent. Afventer endeligt regnskab.

4. Bordet rundt.
JHD og PR fortalte om Kredssejlerdag i Kaløvig .
Formiddagen blev brugt på at fortæller om Sejlunionens nye strategi og
sammensætning. Eftermiddagen foregik i grupper, alt efter interesse. JHD og PR var
sammen med sejlerskole interesserede, her havde specielt Marselisborg, fået en
sejlerskole op at stå. Her kunne vi måske høste nogle erfaringer fra.
Forårs annoncering:. Fælles, enkeltvis? Dette vil bliver taget op ved næste møde.
Sejlklubben havde 50 års jubilæum i 2002, dette er forbi gået i stilhed. JHD har taget
initiativ til at få skrevet klubbens historie. Har kontaktet tidligere formænd og aftalt
møde torsdag d. 13 jan. 2005
5. Klubhus
Udlejning: GS stå for udlejningen af klubhus. Depositum vil være 500 kr. Lokaler
afleveres rengjorte næste dag senest kl. 10.00
Akustik i klublokale:
Lydforholdene er meget utilfredsstillende, specielt i forbindelse med arrangementer og
klubaftner. Forslag til forbedringer, gardiner opsat i hjørnerne, nye plader i loft til
ændring af lyden. NB vil undersøge dette.
Rengøring:
Har været mangelfuld. GS og JHD har talt med rengøringsfirmaet, dette vil blive rettet
til nu 2 gange ugentligt, samt rengøring på 1. sal
GS indhenter nyt tilbud fra alternativt firma.
Rengøring i juniorhuset vil til daglig være brugernes ansvar.
Ved arrangementer skal ekstra rengøring aftales fra gang til gang,
6. Møbler/inventar til 1.sal i juniorhuset.
Der ønskes borde og stole til ca. 80 personer, gerne genbrug i pæn stand.
BM og JEJ vil indhente tilbud på dette.

