Juelsminde Sejlklub
7130 Juelsminde

Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 29.05.2012, kl. 19.00 i klubhuset.

Fremmødte: Niels Buhl, Palle Lemminger, Hans Pedersen, Per Francke, Mogens Ahle, Marina Lind
Til dagsordenens pkt. 5 var Hans Christian Pedersen og Erik Rasmussen indkaldt.

Dagsorden:
1. Opfølgning fra sidste referat.
2. Siden sidst.
3. Gennemgang af vedtægter. (Per)
4. Kontingentrestancer.
5. Afholdelse af Luffe og Ylva DM 2013. Hans Christian Pedersen og Erik Rasmussen indkaldes.
6. Evt.

Ad. 5.
Juelsminde Sejlklub har fået forespørgsel om afholdelse af LUFFE/YLVA DM d. 2. weekend i august 2013. Juelsminde Sejlklub vil gerne stå for arrangementet under forudsætning af, at der kan
findes hjælpere nok. Der arbejdes videre på at finde hjælpere, herefter vil der blive indkaldt til orienteringsmøde.
Hans Christian Pedersen og Erik Rasmussen forlod herefter mødet.
Efterfølgende er afholdt møde i kapsejladsudvalget med følgende konklusion. P.t. kan der ikke findes tovholder og frivillige. NB sender afslag til LUFFE/YLVA
Ad. 1.
Vedtægter. Selvstændigt punkt – pkt. 3.
Ad. 2.
Der har været afholdt havnebestyrelsesmøde. Mastekran forlænges 2 m, ny galge, stadig max belastning 400 kg. Forlængelsen anses for værende en midlertidig løsning.
Havnekontoret flyttes til den nye toiletbygning v/Juniorhuset.
Fyr ved havneindsejling.
Forskellige renoveringsarbejder pågår f.eks. Nordbøje
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Sejlklubben anmoder Havnebestyrelsen om tilladelse til at offentliggøre referaterne fra Havnebestyrelsesmøderne på sejlklubbens hjemmeside.
Sailing Connect fremsender info om produkt.
SSP indkalder til møde om aktivitetsområde ved Dyrskuepladsen.
Palle Lemminger orienterer om en veloverstået Pinsetur til Strib med 25 deltagende både.

Ad. 3.
Der er foretaget en gennemgang af vedtægterne. Der er alene rettelser til Gl. Juelsminde kommune.
Rettelserne foretages ved lejlighed.

Ad. 4.
Pr. 29.5.2012 udestår 26 medlemskontingenter. Mogens retter henvendelse til Carsten Clausen med
henblik på at udrede, om der blandt restanterne er bådpladsejere. 2. Juni udsendes brev til restanterne om evt. sletning af medlemskartoteket.

Ad. 6.
Der forsøges at arrangere ”Klodsspil” i forbindelse m. FestiHvalen. Alle kan deltage både joller,
kajakker, roere, surfere sejlbåde m.v.
Marineshoppen ønsker salg af klubstandere. Mogens aftaler nærmere med Carsten.
Der afholdes Klubkonference i Vingsted til efteråret.
Kommunikationsudvalg indkalder snarest til møde.
Oprydning i klubhuset, de ting, der ikke hører hjemme i klubhuset bliver fjernet.
Træbehandling af trappe og terrasse ved juniorhus – der aftales nærmere med 60 érne.

Referent
Marina Lind

