Juelsminde Sejlklub
7130 Juelsminde

Referat af udvalgsmøde tirsdag d. 02.09.2014, kl. 19.00 i klubhuset.
Deltagere, Palle Lemminger, Hans Pedersen, Viggo Frandsen, Johan Thisted, Lone Lysdahl
Eva Pedersen, Axel Schulte, Hans Chr Pedersen, Jette Madsen, Tonni Olesen, Freddy Frederiksen,
Jørgen Kragh, Niels Buhl og Allan Jensen samt de 2 nye klubmester-assistenter Børge Jensen og Erik Korsgaard

Dagsorden:
1. Opfølgning på referat fra sidste udvalgsmøde
2. Opfølgning på Aktiv fritid og Åben havn
3. Tilbud om beklædning (NFM)
4. Bordet rundt m kommende aktiviteter
5. Efterårstur, alle udvalg kan deltage i en tur til Endelave
6. Eventuelt
1. Opfølgning på referat fra sidste udvalgsmøde
Ingen kommentarer.
2. Opfølgning på Aktiv fritid og Åben havn
Aktiv fritid aflyst p.g.a. manglende tilslutning.
Åben havn: Udvalgenes kommentarer: Enighed om at vejret var dårligt. Skal vi holde det igen? Måske bedre med kom og prøv. Måske
mere målrettet næste gang!
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3. Tilbud om beklædning (NFM)
Havneshoppen har et udvalg af sejlertøj, som kan leveres med sejlklubbens logo. Man betaler den normale pris for tøjet - havneshoppen betaler for påsyning af logo. Af hensyn til omkostningerne i forbindelse på påsyning af logo, skal der være bestilling på samlet10
stykker tøj, før det kan leveres. Besøg sejlershoppen og se/prøv tøjet!

4. Bordet rundt med kommende aktiviteter
Eva aktivitetsudvalget: Afriggerfest 25. oktober kl. 1800 i Juniorhuset.
Adventslørdage med frokost i Klubhuset:
29.11.2014 Kajakker/surfere
06.12.2014 Roerne
13.12.2014.Fruentimmer
20.12.2014 Pigesejlerne
Der efterlyses forslag til andre aktiviteter til vinterens program.
Eva ønsker at stoppe som formand for aktivitetsudvalget. En afløser
skal findes inden generalforsamlingen!
Pigesejlerne Jette. Ingen nye aktiviteter på banen. Skagentur udsat
p.g.a. sygdom. Jette stopper som formand for udvalget og Else
Røjkjær tager over.
Tredseraktivisterne Jørgen. Sommerudflugt afholdt. Julefrokost
planlagt. Meget skuffet over manglende tilskud fra klubben til sommerudflugten. Jørgen skal vende tilbage til bestyrelsen, hvis tredserne er interesserede i et møde med formanden og klubmesteren ang.
fremtidigt samarbejde og tilskud.
Kajakudvalget Tonny. Udvalget er for øjeblikket nedlagt. Prøver at
starte nyt op med 2-3 medlemmer. Arbejder på at få en fast instruktør.
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2 voksen kajakker er mishandlet - af hvem er uvist. Skab til udstyr i
hallen færdigt og taget i brug. Der opfordres til oprydning i hallen.
Brugerne af hallen opfordres til at finde en fælles oprydnings lørdag i
nær fremtid!
IT udvalget Allan: Vedr. hjemmesiden arbejdes med at få et nyt system kørt ind. Han vil gerne på kursus. Beløb ca. 2000,-. Kursus blev
bevilget.
Deadline for bladet er 1. okt. Alle opfordres til at komme med materiale. Der kommer en mail til udvalgene inden deadline. Bladet kan
hentes på hjemmesiden. Der kommer en mail til alle på maillisten,
når der kommer et nyt blad. 50 stk. papirudgaver ligges frem i klubhuset.
Ungdomsafdelingen Axel: Afdelingen har det godt. Har haft en god
sæson med fint vejr. Har deltaget i et stævne. Har haft aktivitets
weekend. Sejlet i H-båd. Skulle have været til Hov, men det blev i
stedet en endagstur til Æbelø p.g.a. dårligt vejr. God deltagelse af
forældre. Til vinter er der arrangeret tur til svømmehal, video og teori
m.m..
Tilslutning er i øjeblikket 11 + 3 over 18 år som sejler H-båd.
Stadig udestående med Horsens sejlklub ang. de to 405 jollerne.
Roafdelingen Freddy. Der er lavet nye rotider. Roer næsten hver
dag. Ca. 60 medlemmer. Næste arrangement er julefrokosten.
Sejladsudvalget Hans. God sæson med meget fint vejr og vind. 1517 både og op til 50 mand. 2-3 gange tilbage. Sidste gang afslutning
med præmieoverrækkelse og pizza. Bymesterskab 20. sep..
Vil evt. arrangere ”Virtual skipper” i vintermånederne. Har besøgt
Vejle i den forbindelse.
Surferne Niels. Næsten for godt vejr til surferne, men alligevel godt
for begynderne. Vi har fået en nordisk mester i Formula klassen og
en 2. og 3. plads i andre klasser. Hjarnø rundt på lørdag kombineres
med en klubtur. Klubben stiller med 2 hjælpebåde. Der er planlagt
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vinter arrangementer. Niels ønsker at stoppe som formand. Har fået
en forespørgsel fra Juelsminde skole, som gerne vil have 17 elever ud
at surfe, kajakke m.v.. Niels mener ikke, at vi magter opgaven på nuværende.
Fruentimmerne Eva. Var der tilfredshed med morgenmadsbuffetten
i forbindelse med åben havn? Alle var meget tilfredse! Ingen planlagte aktiviteter.
5. Efterårs tur, alle udvalg kan deltage i en tur til Endelave
Frede arrangerede sidste år. Har ikke tid i år! Der efterlyses en anden
formand for turen! Dato 27.09.2014
6. Eventuelt
Juniorhuset: Der opfordres til, at våddragter tages af inden man går
ind, da der mange gange har været vand på gulvet inde i huset.
Der har været problemer med de nye brandalarmer. Det er når
strømmen går. Opstår problemet igen kontaktes klubmesteren.
Der er set rotter i og omkring huset og hallerne. Erik Korsgaard kontakter rottemanden.
Der færdes ofte en del fremmede mennesker i Juniorhuset.
Spørg hvem de er og hvad de laver! Se også klubbens hjemmeside,
hvor alle arrangementer er opført i kalenderen.
Der arbejdes stadig på at få godkendelse af terrasseprojektet.
Formanden: Orientering om 3 klubmester-assistenter.
Erik Korsgaard assisterer vedr. Juniorhuset
Børge Jensen assisterer vedr. Klubhuset
Torben Schou assisterer vedr. klubbåde
Opdatering af forsikring. Opgørelse af både? Kan det svare sig at kasko forsikre joller, kajakker m.v.?Lister fra udvalg, som har ændringer vedr. flåden, skal sendes til Viggo.
Der er ansat en ny havnefoged. Der var mange kvalificerede ansøgere. Ansat er Kem Kaas fra Vejle. Flytter til Juelsminde. Kem er 46 år.
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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.

FM takker for god ro og orden!
Ref. NFM.

