Juelsminde Sejlklub
7130 Juelsminde

Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 29.08.2012, kl. 19.00 i klubhuset.

Fremmødte: Niels Buhl, Palle Lemminger, Hans Pedersen, Per Francke, Mogens Ahle, Marina Lind

Dagsorden:
1. Opfølgning fra sidste referat.
2. Siden sidst.
3. Sommerens hændelser.
4. Medlemsantal og økonomi.
5. Orientering fra 1-års gennemgang af havnebyggeriet.
6. Evt.

Ad. 1.
Offentliggørelse af havnebestyrelsens referater på sejlklubbens hjemmeside – udestår.
Ad. 2.
Havnekontoret er officielt flyttet over i den nye servicebygning ved siden af Juniorhuset.
Klubstandere sælges kun på havnekontoret og ved henvendelse til sejlklubben.
Malerarbejde af klubhuset er udført.
Ad. 3.
Drikke-/Ølautomaten er ikke længere i drift. Efter indbrud i drikke-/ølautomaten i klubhuset under
havnefesten er det besluttet at sætte automaten ud af drift. Der arbejdes på en eventuel anden løsning.
I forbindelse med årets havnefest har der fejlagtigt været sat seddel på Juniorhuset om ingen adgang.
Surfafdelingen, kajakafdelingen og juniorafdelingen har haft et hold i forbindelse med aktiv sommerferie i uge 27. Efterfølgende har kommunen bevilget 3 kajakker.
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Motor til hjælpebåd er blevet stjålet. Forsikring er udbetalt og der er indkøbt en ny. I forsøg på at
hindre gentagelse er der foretaget diverse foranstaltninger.
Der forsøges at træffe aftale omkring vedligeholdelse af hjælperbåde.
Der er afholdt møde i kommunikationsudvalget. Der arbejdes på en ny hjemmeside. Der kan altid
bruges artikler, små historier eller lignende til klubbladet.
Forespørgsel fra Juelsminde skole om sejlklubben kunne tage et hold under faget ekstrem-sport. P.t.
er der ikke kapacitet til at kunne holde tilstrækkelig opsyn med de op til 50 elever, der forventes at
ville deltage i et sådan hold.
Adgangsforholdene til bådene i forbindelse med sommerens aktiviteter på havnen har ikke været i
orden. Der holdes OBS på problemet.
Ad. 4.
Pr. 29.8.2012, 876 medlemmer. Restanter, der udestod efter rykkere er nu slettet fra medlemskartoteket.
Regnskab/budget gennemgået.

Ad. 5.
Stensætning synker stadig. Udviklingen holdes under observation.
Ad. 6.
DGI forespørger om muligheden for anvendelse af Juniorhuset i forbindelse med afholdelse af kurser i kajaksejlads.
Standerstrygning d. 27.10. kl. 14.00

Referent
Marina Lind

