Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 22.10.2013, kl. 19.00 i klubhuset.
”Mødelokalet”
Deltagere: Palle Lemminger, Hans Pedersen, Jane Wittrup, Johan Thisted og Lone Lysdahl. Afbud
Per Francke. Referant Jane Wittrup.

Dagsorden
1. Opfølgning på sidste mødereferat.
2. Økonomi /budget/ medlemsstatus.
3. Juelsminde Visionsråd.
4. Aftale med Juelsminde Yacht service.
5. Lokaler 1.sal Aktivitetshuset, varmepumpe og mødelokale klubhuset.
6. Nye tiltag, Terrasse, fordør i klubhuset og facebook/twitter.
7. Bordet rundt, FM referat fra Havneudvalg.
8. Eventuelt.

Ad. 1 - Opfølgning på sidste mødereferat
Referatet skal være bestyrelsen i hænde senest en uge efter mødet. Hænges efter godkendelse af
bestyrelsen op i klubhus og junior/aktivitetshuset og lægges på hjemmesiden.
Rettelse punkt 4 : Møblering af det gamle havnekontor og ikke kontoret på første sal.
Referatet ellers godkendt.

Ad. 2 - Økonomi /budget/ medlemsstatus
Medlemstallet holdes på ca. 900 medlemmer.
Budgettet følges, dog enkelte investeringer udenfor budgettet; varmepumper i juniorhuset samt TV
skærm til internet i klubhuset.
Ingen medlemsrestancer på nuværende tidspunkt.
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Ad. 3 - Juelsminde Visionsråd
Ingen fra Sejlklubben er med i rådet.
Sejlklubben vil gerne samarbejde med visionsrådet.

Ad. 4 - Aftale med Juelsminde Yacht service.
Juelsminde yacht service har ikke indgået kontrakt med havnen. Juelsminde Yacht service drives
som en selvstændig virksomhed som medlemmerne kan benytte på lige fod med andre udbydere.
Juelsminde yachtservice har deres egen hjemmeside: www.juelsminde-yachtservice.dk
Der arbejdes videre med fremtidens optagning og søsætning i havnebestyrelsen.

Ad. 5 - Lokaler 1.sal Aktivitetshuset, varmepumpe og mødelokale klubhuset.
Der arbejdes på godkendelse af 1.sal i juniorhuset som mødelokale for større forsamlinger.
Der er installeret varmepumpe i juniorhuset. Temperaturen skal holdes konstant på 18 grader og
hæves ved behov.
Der arbejdes på, om der kan findes besparelser på opvarmning af klubhuset.
Mødelokalet i stueetagen i klubhuset er indrettet med møbler. Rummet bruges som klubkontor.
Der arbejdes på at nyindrette lokalet på 1.sal i klubhuset så det bliver lidt mere hyggeligt. Lokalet
må benyttes af alle klubbens medlemmer, også når der er arrangementer i klublokalet i
stueetagen.
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Ad. 6 - Nye tiltag, Terrasse, fordør i klubhuset og facebook/twitter
Ny 1.sals terrasse mod øst på junior/aktivitetshuset igangsat.
Der er bestilt ny fordør til klubhuset, isættes inden vinter.
Der er oprettet en facebookgruppe i Sejlklubben, men her er kun ganske få brugere endnu.
Kajakafdelingen har oprettet deres egen gruppe.
Det aftales at der indtil videre udsendes information via hjemmesiden og og via mail. Lone Lysdahl
sender disse mail ud.

Ad. 7 - Bordet rundt, FM referat fra Havneudvalg
FM:
Referat fra Havneudvalgt.
Der etableres flydebro ved servicekajen til foråret.
Vi følger stategiplanen og Sejlklubben ønsker på sigt, og i samarbejde med havnen, at få etableret
en kran samt stativer og mover, så håndtering af båden op og i kommer på plads.
Vi skal sikre at elektroniske dokumenter nu og i fremtiden opbevares på en etableret Google
konto.
Vi kontakter områdets efterskoler for evt. samarbejde på ungdomsfronten.
Der arbejdes videre med evt. mulighed for at købe klubtøj for medlemmerne.

NFM: Ingenting.
KAS : Ingenting.
SKR : Ikke til stede.
Klubmester: Slibemaskinen renoveres. Evt ny placering findes.
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Ad. 8 – Eventuelt.
Kontigentpriser skal sættes på hjemmesiden. (Per)
Små arrangementer med foredrag og lign. bør annonceres i hele klubben og ikke kun i den enkelt
afdeling.

Næste møde: Tirsdag den 07.01.14 kl.19. I mødelokalet i klubhuset.
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