Juelsminde Sejlklub
7130 Juelsminde

Bestyrelsesmøde tirsdag d. 17.06.2014 kl.19.00 i
Klubhuset.
Deltagere: Palle Lemminger, Hans Pedersen, Viggo
Frandsen, Jane Wittrup, Johan Thisted og Lone Lysdahl.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.

Opfølgning på sidste mødereferat.
Opfølgning/referat på Havneudvalg.
Åben havn 21-06-14. NFM.
Bordet rundt.
Eventuel.

1. Opfølgning på sidste mødereferat.
Ingen kommentarer.
2. Opfølgning / referat på Havneudvalgsmøde:
Havnefoged Carsten Clausen har opsagt sin stilling.
Sejlklubben har stor interesse i, hvem der bliver ansat.
Sejlklubben ønsker både en havnefoged og en
havnefogedassistent ansat, begge på fuldtid.
Der er nedsat et ansættelsesudvalg hvor vi deltager. Se
referatet fra havnebestyrelsesmødet.
3. Åben Havn.
Klubben har deltagelse af ca. 50 medlemmer til at
gennemføre dagens aktiviteter.
Der er morgenmad kl. 9.00 i juniorhuset.
Flaget skal hejses kl. 8.00.

4. Bordet rundt.
Hans:
Golfklubbens bestyrelse har spurgt om vi ikke skal holde et
møde, hvor vi kan erfaringsudveksle. Det nikkes der til.
Hvordan går det med kranen, altanen, køkkenombygning,
flydebroen ved lillemolen ?
Kran: Palle arbejder videre, lave en visualisering til
havnebestyrelsen samt budget.
Altan: Projektet ligger stille da der er nogle myndighedskrav
der ikke kan opfyldes lige nu.
Der skal regnes på det igen.
Godkendelsen af juniorhuset til brug til 120 personer er
undervejs. Sejlklubben har lavet de udbedringer kommunen
har bedt om. Venter på besigtigelse.
Flydebroen ved lillemolen: Havnen sætter den ud når den
nye grill plads er færdig.
Køkkenombygning: Palle har kontakt til nogle
arkitektstuderende der skal komme med ideer til hvordan
køknerne kan blive mere funktionelle. Rykker dem igen.
Viggo Frandsen: Mangler funktionsbeskrivelse. Hans
sender den til ham.
Johan: Investeringsbeviserne er solgt og der er sat 500.000
kr. i Jyske Bank til 1,5 %.
Gennemgang af regnskabet indtil videre. Vi følger budgettet
meget godt.

Lone:
Kontigentrestancerne er på 20.000 kr, arbejder videre med
at kræve ind hos dem der ikke har betalt. Næste gang med
rykkergebyr.
Jane:
Kommunen har aflyst "Aktiv ferie" i uge 27 pga. manglende
tilmeldinger.
Evt:
Der er skift af formand i kajakafdelingen.
De holder selv en konstitueringsmøde.
Marineshoppen sælger store og små klubstandere, man
skal oplyse pladsnummer eller medlemsnummer når man
køber en.

