Juelsminde Sejlklub
7130 Juelsminde

Bestyrelsesmøde den 21.03.14 kl.17 i klubhuset.
Dagsorden:
1. Konstituering .
a. Funktionsbeskrivelser opdateres.
2. Opfølgning på generalforsamling.
a. Opgaver fra generalforsamlingen.
b. Referat.
3. Opfølgning på sidste mødefefetat.
4. Havne generalforsamling og bestyrelsesmøde den 24.03.14 kl.19.
a. Repræsentanter fra JKS på valg.
5. DS generalforsamling 28-29 marts 2014.
Deltagere: 3 stk.
6. Åben Havn den 21.06.2014.
7. Bordet rundt.
8. Eventuelt. - presseinfo om ny bestyrelse.

Referat:
Ad 1. Konstituering:
Palle Lemminger: Formand
Hans Pedersen : Næstformand
Johan Thisted: Kasser
Jane Wittrup: Sekretær
Poul Sønderby: Klubmester

Ad 2. Opfølgning fra generalforsamling:
a.
Kran:
Vi arbejder videre med projekt kran her i sejlklubbens bestyrelse. Et stort ønske
fra mange medlemmer på generalforsamlingen.
Klubblad:
Beslutningen om digital udsendelse af klubbladet fra tidligere fastholdes iflg.
afstemning på generalforsamlingen. Dvs. der trykkes nogle få klubblade der ligger
i de to klubhuse til afhentning. Bladet kan endvidere rekvireres ved at maile til
Lone Lysdahl og få det tilsendt. Medlemmerne får besked på mail når der er er et
nyt blad tilgængeligt på hjemmesiden.
b.
Referatet fra generalforsamlingen er under udarbejdelse, sendes rundt i
bestyrelsen til godkendelse søndag den 23.03.14.

Ad 3. Opfølgning på sidste mødereferat:
Ingen bemærkninger.

Ad 4. Havne generalforsamling og bestyrelsesmøde. Den 24.03.14 kl.19.
a. Repræsentanter fra JKS på valg :
Formand Palle Lemminger og kasser Johan Thisted forsætter som
repræsentanter for JSK i havnebestyrelsen.
Der vil til foråret fremkomme et nyt ordensregelement fra havnen for bådejere.
Heraf fremgår regler om optagning, søsætning, afvaskning og opbevaring af
bådene på land.

Ad 5. Deltagere i DS generalforsamling den 28-29 marts 2014:
Palle Lemminger, Johan Thisted, Jane Wittrup.

Ad 6: Åben Havn den 21.06.2014:
Hans Pedersen, Poul Sønderby og Palle Lemminger arrangere det. Hans
indkalder til møde med diverse interesserede.( Havnen, handelsstandsforeningen,
turistforeningen, sejlklubben m.fl)
Følgende er der allerede lavet aftaler med: Benedicte Riis, hjemmeværnet,
ambulancen, Dykkerklubben Dykanden Hornsyld .

Ad 7.Bordet rundt:
Palle Lemminger:
Codan forsætter ansvarsforsikring på bådene.
Deadline til klubbladet 1. April.
Fællesmøde med alle afdelingerne i JKS i begyndelse af april. Palle Lemminger
indkalder.
Hans Pedersen:
"Hjælperne" er kommet i vandet idag.
Møde den 31. Marts ang. brandsikring og balkon på juniorhuset med arkitekten.
Johan Thisted, Poul Sønderby og Hans Pedersen deltager.
DS bøjerne gennemgåes inden udlægning.
Poul Sønderby:
Ønsker opstramning omkring beretningerne fra udvalgsformændene til
generalforsamlingen. Gerne billeder og beretning op via projektor.
Lone Lysdahl:
Klar til at udsende kontigent i weekenden.
Vi indberetter til DS en gang om året i marts/april måned.
Jane Wittrup:
Taget posten som "tovholder" på "aktiv ferie" i uge 27 i forhold til kommunen og
de forskellige afdelinger i JSK. Indkalder til møde om dette i april.
Johan Thisted:
Klar til at sælge klubbens investeringsbeviserne. Pengene sættes på en konto.

Evt:
Pressemeddelelse til den lokale avis ang. Generalforsamling og konstituering.
Jane Wittrup ordner dette.

