Juelsminde Sejlklub
7130 Juelsminde

Referat af:
Bestyrelsesmøde torsdag d. 10.04.2013, kl. 17.30 i Klubhuset.
Deltagere: Palle Lemminger, Hans Pedersen, Johan Thisted, Lone Lysdahl,
referant: Jane Wittrup.
Afbud: Poul Sønderby.
Dagsorden:
1. Opfølgning på referat fra generalforsamling, underskrift.
a. Indsættes i logbogen
2. Opfølgning på sidste mødereferat.
3. Opfølgning/referat på Havneudvalg, Gen.fors og bestyrelsesmøde.
4. Referat fra DS generalforsamling 29-03-14.
5. Åben havn 21-06 NFM/KLM, Aktiv fritid SKR.
6. Stander bytning , Pinsetur NFM.
7. Bordet rundt.
8. Eventuelt.

Herefter møde med udvalgene kl. 19:00
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Referat:
1. Opfølgning på referat fra generalforsamling, underskrift.
a.Indsættes i logbogen : Referatet underskrevet og sat i logbogen samt
sat på hjemmesiden.
Der følges op på opgaverne fra generalforsamlingen, kran og klubblad.
Projekt "kran" tages op som et punkt på næste havnebestyrelsesmøde.

2. Opfølgning på sidste mødereferat :
Ingen kommentarer, hænges op i klubhusene.

3. Opfølgning/referat på Havneudvalg:
Havnens Gen.fors: Ingen nyvalgte.Konstitueres som tidligere.
Bestyrelsesmøde Havnen:
Der er fra havnen blevet udsendt informationsmateriale til de berørte
bådejere ang. den nye stativordning.
Når der er arrangementer på havnen (Juelsminde Run, Ralley mm) har
bådejerne stadig adgang til deres båd og parkering ved båden.
Der er ophængt referat fra havnebestyrelsesmødet i klubhusene.
4. Referat fra DS generalforsamling 29.03.14:
JSK var den 6. største klub repræsenteret på DS's generalforsamling.
Bestyrelsen i DS arbejder videre med DIF om de enkelte klubbers
mulighed for ekskludere medlemmer.
Information om sejlsportsligaen.
5. Åben havn 21-06 NFM/KLM:
Nfm har sendt indbydelse ud til alle udvalgene,
handelstandsforeningen, turistforeningen, dykkerklubben,
Bennedicte Riis,ambulancen, havnen, havnemuseet med flere. Der er
møde den 24.04.14 kl.19. om projekt " Åben Havn" der afvikles lørdag
den 21. Juni 2014.

Aktiv fritid SKR:
Jane er "tovholder" på projekter. Udvalgene samles den 15. Maj til
koordinerngsmøde i juniorhuset ang. Aktiv Ferie i uge 27 fra 9-12.
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6. Stander bytning:
Der er arrangeret mad og spisning til standerbytning den 26.04.14.
Eva har styr på det. Næstformanden arrangerer det. Lone bestiller fadøl.
Pinsetur NFM:
Turen går til Snaptun i Pinsen 2014. Klubhuset er reserveret.

7. Bordet rundt:
Johan Thisted:
Johan informerer om salg af investeringsbeviserne. Er endnu ikke solgt,
da Johan mangler fuldmagt til at gennemføre fondshandler,
papirerne underskrives så handlen kan gennemføres. Aktierne i
Sydbank beholdes.
Hans Pedersen:
Vejrstationen er taget ned da den er blivet hacket. Det er sendt til rep.
I Tyskland så det ikke sker igen.
Brochurer roder i klubhuset, aftaler at der købes holdere til væggen.
Hans køber selv holdere.
Kontakt fra Hellebjerg mht. at de har unge mennesker klar til at komme i
klubben. Positiv tilbagemelding fra surferne, kapsejlads, Mach Race og
kajak.
Palle Lemmeinger:
Indbydelse til standerhejsning og pinsetur skal sendes ud.
Der mangler en redaktør til bladet da Jens Erik holder. Potientielle
emner efterlyses.
Der arbejdes på forbedringer af køkkenet.

Jane Wittrup:
Ingenting.

8. Eventuelt:
Ingenting.
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