Juelsminde Sejlklub
7130 Juelsminde

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 09/04-2013, kl. 18.00 i Juniorhuset
Deltagere: Palle Lemminger, Hans Pedersen, Jane Wittrup, Johan Thisted, Lone Lysdahl og Per Francke.

Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Opfølgning på referat fra sidste Generalforsamling
Opfølgning på sidste mødereferat
Opfølgning/Referat på havneudvalg, Generalforsamling og bestyrelsesmøde
Opfølgning/Referat fra DS generalforsamling 06-04
Havnemuseum referat fra stiftelse 04-04
Bordet rundt
Eventuelt

Ad. 1
Referat fra generalforsamlingen er godkendt og underskrives.

Ad. 2
Standerhejsning: Jane Wittrup står for arrangering af standerhejsning og Eva Pedersen står for maden.
Mødereferatet fra sidste bestyrelsesmøde den 20-03-2013 er godkendt.

Ad. 3
Referat er ophængt på opslagstavlen. Der blev bl.a. gennemgået følgende emner:
Regnskabet blev fremlagt med forventet større udgift til den synkende mole. Regnskab blev godkendt.
Budget for 2013 blev godkendt.
Genvalg af de to erhvervsdrivende Pernille Juel og Johnny Valentin. Niels Buhl trådte ud selvom han var
valgt for to år. Johan Thisted blev valgt som sekretær. Revisorer blev genvalgt.
To kameraer mere opsættes på nordlige del af havnen.
Samarbejdsaftale med Yachtservice blev gennemgået. Carsten Clausen og Palle Lemminger arbejder på en
lempning af kravene mod havnen i aftalen.
Markedsføring af titlen som årets havn blev gennemgået - klistermærker og andet materiale fremstilles.
QR-kode klistermærke der henviser til hjemmesiden. Tilmelding til Marine-booking.
Tilladelse til afholdelse af Juelsminde Run blev givet. Tilladelse til opsættelse af telte mellem ”golfbanen” og
restauranten blev givet.

Ad. 4
48 klubber var fremmødt.
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DS havde i 2012 et underskud på 700.000 mod forventet overskud på 60.000 kr., og dette kom lidt bag på
DS bestyrelsen.
Kontingentet steg med ca. 2,5 kr., hvilket bevirker en stigning på 3000 kr. for Juelsminde sejlklubs samlede
medlemskab.
Der er tendens til dalende medlemstal i DS.

Ad. 5
Den stiftende generalforsamling blev afholdt d. 04-04 med bl.a. to fra Juelsminde Sejlklubs bestyrelse. Det
er pt. Ikke fastlagt, hvordan det nye museums forretningsmodel skal være, selvbærende eller med støtte.

Ad. 6
Hans Pedersen: Idé til bro over stenene - Rivenet over stenene med riflet beton ud over, så det er en del af
kystsikringen.
Johan Thisted: Det oprindelige Pladsudvalg til vinterpladserne/stativ arrangering og sammensamling
savnes.
Lone Lysdahl: Vedr. kollektiv ansvarsforsikring hos Codan, så er det ikke Sejlklubbens opgave at holde styr
på hvem der evt. har solgt sin båd. Vi fakturere efter Codans Liste.
Det er et stort arbejde, at holde styr på, hvilke medlemmer der ikke er med i forsikringsordningen hos
Codan.

Ad. 7
Multimadsen spørges om udlægning af Turbøjer og kapsejladsbøjer.
Nye e-mail adresser er oprettet til bestyrelsens medlemmer.
Nye bestyrelsesmedlemmer skal have nøgler til det lille rum, samt lokalet over klubhuset.
Lone Lysdahl hyres fremover på konsulentbasis.
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