Juelsminde Sejlklub
7130 Juelsminde

Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 10.12.2014
kl. 19.00 i klubhuset.
Deltagere: Palle Lemminger, Hans Pedersen, Viggo Frandsen, Johan Thisted og Lone Lysdahl
Jane Wittrup fraværende (sygemeldt)
På gæstevisit: Allan Jensen fra kommunikationsudvalget.

1. Opfølgning på sidste mødereferat.
Ingen bemærkninger.

2. Økonomi afslutning 2014 /budget 2015 / medlemsstatus
Økonomi afslutning 2014:
Intet nyt, holder budget på trods af nyt køkken i klubhus.
Økonomi vedr. køkkenprojektet passer med tilbud/overslag.
Budget 2015:
Afventer forhandlinger med JHM
Medlemsstatus:
908 medlemmer

3. Kommunikationsønsker, møde m. Allan Jensen (Kommunikationsudvalget)
Besøg af Allan Jensen vedr. udvikling af websiden og bladet.
Websiden: Allan oplyser at Joomla kræver et andet webhotel, da det ikke kan køre på en
windows platform. Personligt er jeg stadig i tvivl om Joomla er det rigtige?
Har været på kursus, som gav erfaring til installation og få moduler…..
Men en løsning kunne være at oprette et nyt webhotel til Joomla – og så køre med begge to i
en periode, dog det ene uofficielt?
Senere kan vi så tage den endelige beslutning!
Allan vil tage kontakt til DS og andre ang. webside løsninger og vender tilbage til bestyrelsen derom
Bestyrelse: Vi skal satse mere på hjemmesiden, da den altid er up to date i modsætning til
klubbladet, som er ”forældet” allerede inden det udkommer!
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Klubbladet: Allan oplyser: Jeg havde lovet at udarbejde et nummer.
Lone har kontaktet mig omkring nye annoncører, derfor reagerer jeg nu.
Jeg synes, der er nogle uafklarede spørgsmål, som vel ligger hos jer i bestyrelsen:
Hvad er planen med bladet?
1. Skal det helt overgå til elektronisk nyhedsbrev – evt. hvornår?
2. Alternativt et ved årsskrift? Elektronisk eller/og papir.
Spørgsmålene hænger sammen med, hvor mange kræfter der skal lægges i de forskellige skabeloner.
En skabelon passer åbenbart ikke både til elektronisk-, kopi- og tryk- udgave. Det har jeg lært nu..:)
Er det noget formanden eller bestyrelsen vil beslutte, …skal det på en generalforsamling?
På en måde hører det vel sammen med en fælles kommunikations-strategi for hele klubben?

Bestyrelsen: Da det på sidste generalforsamling blev besluttet at lave bladet elektronisk og
samtidig lægge trykte eksemplarer i klubhusene, har bestyrelsen ingen planer om at ændre
på dette.
Allan udfører et kæmpe arbejde i kommunikationsudvalget og efterlyser medlemmer
som er interesserede i at hjælpe til, så kom ud af busken, hvis du har lyst til at hjælpe!

4. Afholdte arrangementer:
Der var ringe tilslutning til 1. julearrangement. Ærgerligt for dem som arrangerer, når der
ikke er tilslutning! Heldigvis var tilslutningen bedre til 2. julearrangement.
Virtuel skipper. Pæn deltagelse. Kom næste gang. (se hvornår på websiden)
Det blev besluttet at vi automatisk udsender infomail til alle på klubbens mailliste 2 dage inden et arrangement løber af stablen. Er du ikke med på maillisten, kan du tilmelde dig på:
forf@juelsmindesejlklub.dk

5. Nyt vedr. Havnen og havnepersonale
Ny havneassistent er ansat. Hvem kan endnu ikke oplyses p.g.a. tavshedspligt.
Klubbens samarbejdsaftale med havnen udløber 31.12.2014.
Forhandlinger om en ny aftale er så småt begyndt. Udspillet fra havnen har været et udkast
til en sponsoraftale. Vi har fra klubbens side været uforstående over for dette og ønsker som
hidtil en samarbejdsaftale . Der er fra havnen side lagt op til en væsentlig nedsættelse af den
årlige bonus som klubben hidtil har modtaget retur fra havnen. En bonus vi får fordi JS yder
en service overfor gæstesejlerne i form af klubhus m.v. samt fordi at bådejerne er flinke til at
stille de fast lejede pladser til rådighed for gæstesejlerne.
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6. Åbenstående projekter: Terrasse, kran og køkkener
Terrasse ved juniorhus: Enkelte brædder og strøer er rådne.
Det skal undersøges om der skal laves en ny terrasse eller om vi skal renovere.
Rottesikring er udført på juniorhuset, da der har været problemer med ”urinlugt” i huset.
Adgangen til krybekælderen er blevet forbedret.
Køkkenet i juniorhuset skal evt. renoveres og ombygges.
Der udarbejdes forslag.
Kran: Der skal nu udarbejdes et konkret forslag, som skal fremlægges for havnen og generalforsamlingen.
Køkkenet i klubhuset: Er nu helt færdigombygget og resultatet taler for sig selv.
Det blev besluttet at prisen for leje af klubhus hæves fra 1.000,- til 1.500,- plus moms for
nye aftaler.

7. Bordet rundt
FM: Der er valgt et nyt kajakudvalg bestående af:
Troels Demant
Flemming Morsing
Niels Christian Kofoed-Dam
Bestyrelsen ønsker til lykke med valget og ser frem til et godt samarbejde.

Klubben har lavet aftale med Redningsselskabet Respons, om at de må holde ved juniorhuset med en ambulance og at de i den forbindelse må benytte juniorhuset til ophold, toiletbesøg, kaffebrygning m.m..
Klubben har afholdt møde med ledelsen fra HSH ang. de to 405 joller som i årevis har
været udlånt til HSH. En returaftale er indgået. Vi har fået jollerne retur samt 8.000,kr. til at gøre dem i stand for.
Denne udlånsaftale har været en dårlig oplevelse for klubben og lignende aftaler bør
undgås i fremtiden.
NFM: Da vi er ved at få gang i en del undervisning, skal vi til Juniorhuset indkøbe
tavle samt lærred for projektor .
KLM: Forsikring. Viggo har gennemgået alle bygnings- og bådforsikringer og har
herved opnået rigtig gode besparelser.

8. Eventuelt
Intet!

Ref. NFM/HP

