Juelsminde Sejlklub
7130 Juelsminde

Udvalgsmøde tirsdag d. 27.08.2013, kl. 19.00 i Juniorhuset.
Deltagere, Palle Lemminger, Hans Pedersen, Per Francke, Jane Wittrup, Johan Thisted og Lone Lysdahl
Eva Pedersen, Frede Madsen (fraværende), Hans Chr Pedersen, Jens Erik Jensen, Jette Madsen, Tonni
Olesen, Bodil Gjørlund, Freddy Frederiksen, Jørgen Kragh, Niels Buhl og Allan Jensen

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

Opfølgning på referat fra sidste udvalgsmøde
Mærkning af klubbens udstyr
Overnatning i Juniorhuset, betaling for samme Kommercielle eller kollegiale
Bordet rundt m kommende aktiviteter FM Nye mailadresser, Varmepumpe i Juniorhuset
Efterårstur (Frede)
Eventuelt

Ad. 1
Endelaveturen blev gennemført med 10 både. Det er lidt mindre end sidste år, men det var på trods af
dette stadig en succes.
DS bøjer er udlagt efter planen.
Nyt sæt sejl til H-båden er købt.
Aktiv ferie blev afholdt med stor succes og der var udsolgt. Mange unge mennesker deltog fra hele halvøen.
Bestyrelsen takker den store indsats fra de hjælpende hænder. Næste år ønskes nogle ”voksne” til at være
inden for.
Skaden på H-båden blev dækket af Tryg. DS har været behjælpelig ved dette.

Ad. 2
Der stjæles påhængsmotorer mm. Og en mærkning af udstyret kunne være en mulighed. Der indkøbes
udstyr til dette.
Havnens kameraer har tilsyneladende givet en effekt, da vi har været forskånet for ballade.

Ad. 3
Der har været en del bøvl med folk der har fået lov at overnatte. Det vedtages på trods af dette, at
overnatning stadig er ok, men mod betaling af 30 kr. pr. mand pr. overnatning. Der forslås kvartalsvis
rengøring i juniorhuset. Der sættes skilt op med ”Kun for sejlklubbens Medlemmer” ved juniorhuset.
Der etableres et møde med DGI for at lave en aftale om betaling i forbindelse med afholdelse af kurser mv.
i juniorhuset.
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Ad. 4
Onsdags sejlads: Juelsminde-cup, blev afholdt med stor succes med mange tilmeldte, dog i hårdt vejr.
Deltagere fra mange sejlklubber var repræsenteret. Njordsejladsen blev også afholdt med succes, men med
lidt færre tilmeldte end sidste år.
Fruentimmer: I løbet af sommeren har Rita lavet kaffe og sponsoreret dette.
Ungdomsafdelingen: Frede har ønsket at nye kræfter kommer til, og Aksel er trådt ind for ungdomssejlerne.
Der ønskes nogle substitutter til Aksel, når han ikke kan være der. Næste aktiviteter vil være mere
kampagne, og sammenkomst for ungerne i vinterperioden.
Pigesejler: Sidste sejlads d. 2/9. I weekenden holdes der Bogense-sejlads. Deltagelse i By-mesterskab. Tur i
sommerhus til november. I år har der været små opgaver med f.eks. at rebe sejl, mand over bord mm.
Kringeling-Cup blev afholdt bl.a med afsluttende vandkamp. Kåring af årets pigesejler foretages på sidste
sejlads aften.
Tony: Søndag morgen ror til fruens badehus. Mange nybegyndere giver rift om kajakkerne.
Roere: Tirsdag og lørdag er faste ro-dage. 4 - 5 nye roere i år 70+. Der efterlyses yngre deltager.
60´erne: 28/8 den årlige sommerudflugt. Fastlæggelse af vinteraktiviteter er næste opgaver.
Surf: Fin tilgang af medlemmer heriblandt tre piger. Også nye deltagere fra Aktiv Ferie. Kite-surfere en ny
tendens? SUP Stand-Up Paddle kunne være noget nyt i Sejlklubben.
Kommunikation: Frist for indlæg til bladet er som det plejer. Facebook er taget i brug med en Juelsminde
Sejlklub. DS har en hjemmesideskabelon som udvalget vil undersøge.
FM: Der opsættes en varmepumpe i juniorhuset for at kunne have huset i stabil temperatur året rundt for
samme el-forbrug. Terrassen ud for juniorhuset er udskiftningstjentligt. Forslag omkring ens beklædning
med logo til udvalgene. Der arbejdes videre med idéen.

Ad. 5
Frede var ikke fremmødt.

Ad. 6
Eva efterlyser en afløser til aktivitetsudvalget.
Hold til vinterklargøring af DS-bøjer efterlyses. ”Multi Madsen ” hyres til optagning/isætning.
Der står intet i ”Juelsmindeguiden” omkring havnen – var det en mulighed for at markedsføre os.?
Forsikring på H-bådene burde gennemgås, da der ting der kan optimeres.
405-jollerne hentes hjem fra Horsens, hvor de har været udlånt i en længere periode.
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