Juelsminde Sejlklub
7130 Juelsminde

Bestyrelsesmøde tirsdag d. 27.08.2013, kl. 17.30 i klubhuset.
Deltagere, Palle Lemminger, Hans Pedersen, Per Francke, Jane Wittrup, Johan Thisted og Lone Lysdahl

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

Opfølgning på sidste mødereferat.
Økonomi /budget/ medlemsstatus
Afholdte arrangementer: DS 100 år, Havnemuseet osv.
Lokaler 1.sal Aktivitetshuset, mødelokale klubhuset, indbrud.
Nye tiltag varmepumpe, møbler, hjemmeside og Facebook
Bordet rundt FM Havneudvalg
Eventuelt

Ad. 1
Overgang til storstranden er under overvejelse.
Der arbejdes videre med muligheden for etablering af flydebro.
Ibrugtagningsaftaler er under udarbejdelse.
Der arbejdes videre med aftalen med Juelsminde Yachtservice.

Ad. 2
Medlemstallet er pt. På 898 medlemmer. Der er en del medlemmer der ikke har betalt, og en del af dem
bliver nu udmeldt. De der også har bådplads, får meddelelse separat. Det vil i næste medlemsblad blive
bekendtgjort, at ændringer i mail-adresse skal meddeles forretningsføreren.
Der er stigning i forsikringspræmier og havneleje.
Udgiften til H-Bådene er blevet drøftet, da de udgør en stor post på regnskabet.

Ad. 3
Bestyrelsen deltog i DS 100 og i Havne-museets åbning, hvor der blev doneret 5000 kr. fra sejlklubben. Der
har været afhold Njord, Juelsminde Cup og Endelave-tur.

Ad. 4
Møbler til lokalet i klubhuset indkøbes, og lokalet får en mindre overhaling.
Der forsvandt ikke noget nævneværdigt ved Indbruddet i klubhuset, men låse blev brækket op og ødelagt.
Der opsættes informationsskærm i klubhuset med vejrudsigt, info mm.

Ad. 5
Der kommer varmepumpe op i juniorhuset der giver en større besparelse på el.
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Kommunikationsudvalget undersøger DS´skabelon til en ny hjemmeside

Ad. 6
Lone: Der har været brugt alt for meget tid på medlemmer der enten ikke har fået opkrævning eller ikke
har betalt kontingent. Stort ønske om korrekte e-mail-adresser.
Jane: True North Efterskole har luftet ideen om at leje af H-både og joller til de unge mennesker.
Hans: Den gamle vindmåler er defekt, og kan ikke laves. Toiletter lugter i Juniorhuset. Legepladsen trænger
til renovation. Terrassen ved juniorhuset trænger til udskiftning.
Johan: meddelelse om adresse-skift og mail-adresser ønskes.
Per: Server/sky til at lægge sejlklubbens dokumenter, så de ligger et sted med backup.
Havneudvalg: Kontrakt med Juelsminde Yachtservice er under udarbejdelse.

Ad. 7
Snak med udvalgene om ens beklædning, med klub-logo.
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