Juelsminde Sejlklub
7130 Juelsminde

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 02.09.2014, kl. 17.30 i
klubhuset.
Deltagere: Palle Lemminger, Hans Pedersen, Viggo Frandsen, Johan Thisted og Lone Lysdahl

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

Opfølgning på sidste mødereferat.
Økonomi /budget/ medlemsstatus
Afholdte arrangementer: Aktiv fritid, Åben havn
Nyt vedr. havnen og havnepersonale
Åbenstående projekter: Terrasse, kran og kabysser
Bordet rundt
Eventuelt

1. Opfølgning på sidste mødereferat.
Ingen kommentarer.
2. Økonomi /budget/ medlemsstatus
Ingen restancer efter 150 rykkere.
Indtægter holder budget og vi forventer lidt mere fra havnen end
budgetteret. Usikkert hvor stor annonceindtægten for klubbladet bliver. Drift klubhus holder budget. Samme for juniorhus.
Forsikringer som budgetteret.
Har søgt havnen om sponsorstøtte i forbindelse med Åben Havn.
Omk. klubvirksomhed: H-både flyttet så der bliver lidt indskud og
lidt højere pladsleje.
Åben havn kostede 28.000! Tungeste poster var skiltning og Juelsminde pigegarde.
890 medlemmer d.d..
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3. Afholdte arrangementer: Aktiv fritid, Åben havn
Aktiv fritid blev aflyst. For lidt tilmeldte!
Åben Havn: Vi har fået mindst 10 nye medlemmer p.g.a. åben havn.
Skal vi lave åben havn igen eller gøre andet måske noget mere målrettet? Vi vil benytter skilte fra sidste gang i forbindelse med evt. næste åben havn, ved blot at ændre dato.
4. Nyt vedr. Havnen, og havnepersonale
Der er ansat en ny havnefoged. Der var mange kvalificerede ansøgere. Ansat er Kem Kaas fra Vejle. Flytter til Juelsminde. Kem er 46 år.
Har sejlet og er fuld kvalificeret. Vi byder Kem velkommen til og ser
frem til et mangeårigt godt samarbejde. Starter 1. oktober.
Der skal senere, ca. 1. jan, ansættes en assistent på fuld tid.
Omsætningen i havnen har været rigtig god.
Servicebroen er udlagt. Brug den! Der er el og vand i området.
Der bliver lagt sten på Østhavnens dækmole i løbet af efteråret
5. Åbenstående projekter: Terrasse, kran og kabysser.
Altanen/terrassen: Der arbejdes videre med at få tilladelse til opsætning.
Kran: Der arbejdes videre med visualisering som skal fremlægges
over for havnebestyrelsen.
Kabysser: Køkken i begge klubhuse skal opdateres og gøres mere
anvendelige.
Juniorhusets 1. sal er nu godkendt til 120 personer.
6. Bordet rundt: Viggo: H-både og hjælpebåde bør bytte havnepladser.
Dette er bestemt og udføres nu.
7. Eventuelt: FM og NFM har haft et møde med golfklubben. Formålet
var at udveksle ideer og finde ud af, om der var mulighed for at samarbejde på enkelte punkter.
Vi havde begge samme problem, nemlig at få de unge mennesker ind
i klubberne. Vi aftalte at mødes igen engang efter sæsonen.
Ref. NFM

