Referat, best. Møde d. 17/8 2004
Til stede:

Palle Røikjær (PJ), Brian Mailund (BM), Grete Seiding (GS), Jens Erik Jensen (JEJ),
Niels Buhl (NB), Inge Høj (IH), Hardy Nielsen (HN).

Afbud fra: John de Haas (JdH), Christian Kronow (CK), Michael Hegelund (MH), Kenny
Poulsen.(KP).
Referat fra 9/6:
JEJ følger op på aktivitetskalender til hjemmeside.
MH følger op på infomateriale om klubben, husk indlæg fra alle afdelinger medio
september.
Regnskab/budget:
Halvårsregnskabet 2004 udviser på flere konti et noget større forbrug end sidste år,
hvilket skyldes den generelle større aktivitet i klubben, samt investeringer.
Der bevilges ca. 3000 kr. til indkøb af regnskabsprogram til GS.
Bordet rundt:
Pigesejlere: IH har sammen med pigerne udfærdiget et forslag til H-bådens fremtidige
anvendelse, dette gennemlæses og tages op på et senere møde.
Juniorhus: Der har været problemer med udlån til et yogahold, som var meget
utilfreds med, at der var andre til stede i huset!! Udlån skal ikke ske på denne måde
mere.
Surfere: Positiv melding, med mange nye medlemmer.
NB er kommet i et udvalg under DS vedrørende instruktørkursus.
NB foreslår forbedring af bruserum, da der er problemer med vægbeklædningen
Juniorer: JEJ mener, at robåde og surfere fylder for meget. Robåde flyttes snarest, da
containeren er kommet. Deling af hallen må aftales indbyrdes mellem juniorer og
surfere.
Juniorerne har fået tilladelse til at indkøbe 3 stk. små ankre til daglig træningsbrug.
Den lille hjælpejolle er stadig utæt, CK følger op ifølge mail.
JEJ, det aflyste sponsormøde tages op på et senere tidspunkt.
Indkøb af H-båd:
JDH har søgt flere fonde (ifølge PR) dog uden svar endnu. Det er tiden for en intensiv
jagt efter et egnet fartøj nu, hvis tilsagnet om støtte fra Kommunen skal udnyttes.
Brugerbetaling skal vendes igen.
Brev fra en bruger af Juelsmindetøsen, med kritik af sejlstandarden, elinstallationer
og et manglende stopur (pris ca. 800 kr.)! PR kontakter brevskriveren med opfordring
til at finde priser på sejl, og afslag på indkøb af stopur.
Sejlerskole:
Det er nu der skal lægges hoveder i blød, om hvilket omfang, og hvordan det skal
gribes an? Punktet skal med på næste møde.
Roning:
Der er nu indkøbt en container, PR har etableret adgang ved hjælp af grisespalter, Det
har dog været en meget træg start, men der arbejdes videre med sagen.
Finansiering af hal:
De foreløbige priser lyder på et tilbud i underkanten af 500.000,- kr. men med den
nuværende medlemstilgang til roning, er der ingen grund til at forhaste sig. Vi
undersøger, om containeren kan blive stående lidt længere.

Vinterprogram:
JdH har foreslået, at der skal kursusvirksomhed i gang i klubben til vinter! (vhf,
dueligheds- og motorbådskørekort) mv. Punktet tages med på næste møde.
Evt.
JEJ kontakter Kenny for status på internet tilslutning.
Næste møde: tirsdag d. 7/9 kl. 1900.
Referent: Hardy.

