Juelsminde Sejlklub
7130 Juelsminde

Referat fra udvalgsmøde tirsdag d. 09/04-2013, kl. 19.00 i Juniorhuset
Deltagere: Palle Lemminger, Hans Pedersen, Per Francke, Jane Wittrup, Johan Thisted, Lone Lysdahl, Hans
Christian Pedersen, Jens Erik Jensen, Jette Madsen, Tonni Olesen, Bodil Gjørlund, Freddy Frederiksen,
Jørgen Kragh, Niels Buhl og Allan Jensen.
Fraværende: Eva Pedersen og Frede Madsen.

Dagsorden
1. Bestyrelsens og Havnens konstituering
2. Opfølgning på referat fra sidste udvalgsmøde
a. Hedensted award
b. Kikkerter
c. Kapsejladsbøjer og DS turbøjer
d. H båds sejl
3. bordet rundt m kommende aktiviteter
4. Standerhejsning 20-04 kl. 16:00
5. Pinsetur
6. Eventuelt

Ad. 1
Formanden præsenterede bestyrelsens konstituering. Formand: Palle Lemminger. Næstformand: Jane
Wittrup. Kasserer: Johan Thisted. Klubmester: Hans Pedersen. Sekretær: Per Francke.
For Havneudvalgets bestyrelse trådte Niels Buhl ud, og Palle Lemminger overtog næstformandsposten.
Johan Thisted tiltrådte som sekretær.

Ad. 2
Hedensted award
Tony deltog. Der var 8 fra klubben fremmødt. En hyggelig begivenhed.
Kikkerter
To kikkerter er bestilt.
Endelave tur forberedes.
Kapsejladsbøjer og DS turbøjer
Nye kæder og bolte. 4 turbøjer bevilges af DS. To i bunden af sandbjerg vig, og to i paradisbugten.
Multimadsen ønskes brugt både til kapsejladsbøjer og tur-bøjer. Johan Thisted undersøger prisen for
udlægning/optagning.
H båds sejl
Sejl er bevilget, med støtte på 5000 kr. fra Sejlklubbens Venner. Til alm. Sejlads bruges det gamle sæt og til
kapsejlads det nye.
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Ad. 3
Surfer
Opstart med begyndersejlads d. 29/4. Hjælperene sættes i vandet i løbet af denne uge. Uge 27 laves
arrangement med ”Aktiv Ferie”.
Pige
Starter op på mandag. Første sejlads er den. 29/4. Bogense tur undersøges. Det undersøges, om der er
mulighed for en kajak-aften. Njord-sejladsen vil også blive en event der deltages i. Kringeling-Cup er sidste
sejlads inden sommerferien.
Roerne
Alt står klar til sæsonens start. 30/4 gives juniorhuset en ”omgang”. To nye årer er anskaffet, to mere på
vej.
Kommunikation
Ny hjemmeside er på vej, og første udkast er til gennemgang.
Det opfordres at udvalgene tager mere del i indholdet, både nyt og hvad der er for gammel.
Kajak
20/4 er første sejlads. Arrangement st. bededag med møde fra Horsens 26/4. Sidste hånd på indkøb junior
kajakker. Uge 27 laves arrangement med ”Aktiv Ferie”.
60er
April sidse onsdag: Klipfiskespisning. Venter på varmere vejr, så de to terrasser kan ordnes.
Kapsejlads
Starter op 14/4 i klubhuset. De nye regler vedr. lån af H-bådene bliver bekendtgjort ved samme lejligheder.
Af aktiviteter ud over den faste onsdagssejlads bliver Juelsminde-CUP med H-både, Njord-deltagelse,
hyggesejlads om torsdagen.

Ad. 4
Standerhejsningen er i år kl. 16:00, for at få en mere glidende overgang til spisningen om aftenen.
Standeren vil fremover hænge hele året, og blive udskiftet ved næste standerhejsning.

Ad. 5
I år går denne til Kolding d. 18-19maj, og der vil blive arrangeret tur til Koldinghus.

Ad. 6
Der opfordres til at folk lukker og slukker når de går fra klubhusene, og efterlader det i ordentlig stand.
Palle Lemminger forslog, at lånerne af H-bådene påtager sig udgiften til selvrisikoen hvis skaden skulle være
ude.
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Fra pigesejlerne er der utilfredshed med betalingsordningen for lån af H-bådene.
Der er ønske om, at afskaffelse af det trykte klubblad tages op til revidering.
Et medlem har henvendt sig vedr. samarbejde med kajakundervisning i juniorhuset. Det vil være to
eftermiddage og to aftener. Klubben skal fastsætte hvad det skal koste at leje juniorhuset til sådanne
arrangementer.
Der er ønske om at der arrangeres undervisning i forbindelse med speedbådskørekort.
Formanden opfordrer kapsejladsudvalget at lave noget arrangement hvor der spilles ”Virtual Skipper”.
Alle udvalg og bestyrelsen tager en rundtur og ser klubbens grej.
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