Referat af bestyrelsesmøde den 18. april 2006.
Tilstede:

John de Haas (JH), Palle Røikjær (PR), Brian Majlund (BM), Lone Rehnquist
(LR), Bent Jensen (BJ), Niels Buhl (NB), Kenny Poulsen (KP), Freddy
Frederiksen (FF), Else Røikjær (ER) og Uffe Pedersen(UP).

Alle:
1. Bordet rundt
Opfølgning på generalforsamlingen, herunder drøftelse af møde med udvalgsformændene:
Optimister:
UP vil lave ny struktur for juniorafdelingen, en struktur der vil gøre lidt ekstra for nye
optimistsejlere. De skal føle sig trygge på vandet. For forældrene vil der vil blive udarbejdet
en vagtplan der bl.a. indeholder oplysninger om kontakt personer så man altid kan komme i
kontakt med en ansvarlig leder/forælder såvel på land som på vandet. De fire juniorer der var
trænere sidste år har givet tilsagn om at fortsætte i år.
Ro-afdelingen
Roerne er godt i gang med at reduceret antallet af både i Juniorhuset. Samtidig vil roerne gøre
opmærksom på at der findes en ro-afdeling i Juelsminde Sejlklub bl.a. ved brug af klubbens
hjemmeside og via annoncering. Afdelingens klubaftner vil i den kommen de sæson være
tirsdage og onsdage hvor alle er velkomne til en ro-tur.
Surferne:
Surferne starter mandag den 24. april 2006. Surferne er arrangører for et stort surferstævne i
Pinsen her i Juelsminde. I den forbindelse aftales lån af den ene H-båd til brug ved stævnet.
Pigesejlerne:
Pigesejlerne vil annoncere hos de lokale handlende og i avisen efter flere piger der har
interesse for at sejle, eller som vil lære at sejle. Der kan evt. opstå problemer med mangel på
både til pigerne. Dette forhold undersøges. Det vedtoges, at sejlklubbens kalender fremover sammen med H-båds administratoren - anvendes til styring af H-bådenes anvendelse.
.
Onsdagsejlerne:
Kenny Poulsen vil have mere åbenhed og især mere indflydelse på beslutningerne i
sejlklubben. Bestyrelsen gav udtryk for, at der ikke er og bliver ikke kollektiv ledelse af
sejlklubben jævnfør seneste generalforsamlings afstemninger. JH gav udtryk for at udvalgene
kan være repræsenteret til møderne og deltage i drøftelserne, men at bestyrelsen også
fremover vil have punkter på dagsorden der ikke er til diskussion i et større forum.
Bestyrelsen:
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 5. april 2006.
Godkendt.
3. Foretningsfører
Bestyrelsen tog til efterretning at forretningsføreren Grethe Seiding er flyttet til Odense pr.
01.juni 2006. Bestyrelsen arbejder på at finde en afløser.
Ref./LR

