Juelsminde Sejlklub
7130 Juelsminde

Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 20/03-2013, kl. 19.00 i klubhuset.
Deltagere, Palle Lemminger, Hans Pedersen, Per Francke, Jane Wittrup, Johan Thisted og Lone Lysdahl

Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.

Konstituering
Opfølgning fra generalforsamlingen
Opfølgning på sidste mødereferat
Generalforsamling i havnebestyrelsen
Eventuelt

Ad. 1 Konstituering
Palle Lemminger blev valgt som formand på generalforsamlingen.
Bestyrelsen konstituerede sig således: Hans Pedersen forbliver klubmester. Som kasserer tiltræder Johan
Thisted. Jane Wittrup tiltræder som næstformand. Per Francke tiltræder som sekretær.

Ad. 2 Opfølgning fra generalforsamlingen
Turbøjer etableres i bugten og paradisbugten. Dansk sejlunion kontaktes vedrørende anskaffelse af
bøjerne. Det undersøges om ”Multimadsen” kan lejes til at udlægge og hjembringe turbøjer og bøjerne til
kapsejlads, for at klubbens både ikke skal ødelægges ved dette.
Afspærring af parkeringspladsen ved Juniorhuset undersøges med havnen. Der kan evt. etableres en bom
med specielt kort til de medlemmer, der benytter pladsen til at aflæsse sit sejlergrej. Pladsen kan afmærkes
som aflæsserplads.

Ad. 3 Opfølgning på sidste mødereferat
Vi venter stadig på svar fra sejlklubbens venner vedr. støtte til H bådenes sejl, som trænger til udskiftning.

Ad. 4 Generalforsamling for havnen
Der afholdes generalforsamling den 25-03-2013 kl. 16:00 for havnen. For JSK blev repræsentanterne i
havnens bestyrelse valgt således: Palle Lemminger og Johan Thisted.

Ad. 5 Eventuelt
Bestyrelsen har fået invitation til stiftende generalforsamling til et lokalmuseum for havnen. Det foregår
torsdag d. 4. april 2013. klubbens repræsenteres v Johan Thisted
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Dansk sejlunion afholder generalforsamling den. 6. april 2013 i Odense, hvor vi stiller op med to mand.
Der etableres e-mail adresser til sejlklubbens bestyrelser efter følgende princip:
Funktion
Formand
Næstformand
Kasserer
Sekretær
Klubmester
Forretningsfører
Webmaster

e-mail
fm@juelsmindesejlklub.dk
nfm@juelsmindesejlklub.dk
kas@juelsmindesejlklub.dk
skr@juelsmindesejlklub.dk
klm@juelsmindesejlklub.dk
forf@juelsmindesejlklub.dk
web@juelsmindesejlklub.dk

Arbejdsbeskrivelser er udført for Sekretær -og næstformandsposten, og de resterende poster, formand,
kasserer og klubmester skal også beskrives.
Bedre forhold for Surferne & badeklubben, med etablering af gangbro over de store sten til stranden under
overvejelse.
Standerhejsning er den 20. april, og der kommer mere om det på hjemmesiden senere.
Klubbens adresse rettes til Klubhuset, Havnegade 15, 7130 Juelsminde, og der etableres udvendig
postkasse på klubhuset, som officiel adresse og indvendig dueslag til bestyrelsens post i klubhuset.
Adresserne på bestyrelsens medlemmer skal rettes på hjemmesiden.
Deadline for indlæg til klubbladet er fastlagt til 15. april. Fremover udgives klubbladet på elektronisk form
på hjemmesiden. Det undersøges, om der er eventuelle aftaler med annoncørerne der skal overholdes.

Næste møde er fastsat til d. 9. april hvor der startes med bestyrelsesmøde kl. 18:30 – 19:30, og derefter
møde med udvalgene fra kl. 19:30
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