Juelsminde Sejlklub
7130 Juelsminde

Referat af:
Udvalgsmøde torsdag d. 10.04.2014 kl. 19.00 i Klubhuset.
Deltagere: Palle Lemminger, Hans Pedersen, Johan Thisted, Lone Lysdahl,
Eva Pedersen, Axel Schulte, Hans Chr. Pedersen, Jette Madsen,
Tonni Olesen, Freddy Frederiksen, Jørgen Kragh, og Allan Jensen.
Referant: Jane Wittrup.
Afbud fra: Niels Buhl (surfere), Poul Sønderby (Klubmester), Bodil Gjørlund
(Fruentimmerne), Jens Erik Jensen (klubblad).

Dagsorden:
1. Bestyrelsens og Havnens konstituering.
2. Opfølgning på referat fra sidste udvalgsmøde
a. Mærkning af udstyr.
b. Budget og økonomi i udvalgene.
3. Bordet rundt med kommende aktiviteter.
4. Åben Havn.
5. Aktiv fritid.
6. Standerbytning 26-04-14 kl.16:00, Pinsetur.
7. Eventuelt.
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Referat:

1. Bestyrelsens og Havnens konstituering: Det ridses op hvem der har
hvilke poster. Kan ses i tidligere bestyrelsesreferat ( fra den 21.03.14) og i
referatet fra sidste havnebestyrelsesmøde.
2. Opfølgning på referat fra sidste udvalgsmøde:
Ingen kommentarer fra udvalgene.
a. Mærkning af udstyr.
Hans Pedersen fremviser kassen med mærkningsudstyr. Den skal rundt i
udvalgene så hver afdeling får mærket alle klubbens ejendele.
Kajakafdelingen starter og giver videre til juniorafdelingen.
Benzintankene i hjælperne er blevet stjålet, godt hvis de havde været
mærket.
Vi har heldigvis fået de tomme tanke igen.
b. Budget og økonomi i udvalgene:
Juniorsejlerne planlægger at købe våddragter, ligeledes gør surferne og
kajakfolket. Aftaler fælles indkøb, aftales videre på møde i maj (aktiv ferie).

3. Bordet rundt med kommende aktiviteter:
Eva Pedersen (aktivitetsudvalget):
Er klar med mad og menu til standerhejsning, er annonceret på
hjemmesiden idag, opslag sat op i klubhuset.
Axel Schulte ( juniorsejlerne):
Starter den 22.04 på land. 06.05 på vandet. 5 nye børn til Info møde,
men 10 nye i svømmehallen. Ser ud til at være godt på vej. Har rekvireret
405 Jollerne fra Horsens Sejlklub som har været lånt ud, kommer snart
hjem igen.
Hans Chr. Pedersen ( kapsejlads):
Starter op på tirsdag den 15.april kl.19. Trim ugen efter, herefter på
vandet.
Opstart Mach Race den 24. april som er tilmeldings aften. Spændt på hvor
mange der kommer, det er i H- bådene der skal bruges til Mach Race.
Hellebjergelever opfordret til at komme og deltage.
Torsdag den 1. Maj opstart af hyggesejladsen, håber at der kommer nogle
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flere i år.
Juelsmindecup den 17.maj.
Bøjerne kommer i inden trim aften den 23. april.
H- bådene kommer til at ligge ved siden af "hjælperne" ved juniorhuset.

Allan Jensen (webmaster):
Går i gang med den nye hjemmesiden efter påske.
Snak sociale medier. Sejlklubbens officielle side skal bruges, mener de
andre sider på facebook må være private. Opfordret til at tage en
diskussion i bestyrelsen. Palle Lemminger opfordrer siderne til at være
"åbne" så evt. interesserede kan følge med i hvad der sker i klubben.
Mangler en oversigt over hvilke underudvalg der er og hvem der sidder i
dem. Opfordre til at det er synligt på hjemmesiden.
Freddy Frederiksen (roerne) :
31 var på styrmandskursus i marts. Starter den 26. april på vandet.
Der kommer 4 nye medlemmer.
Jørgen Krag (60'er-aktivisterne):
Snak om montering af ny 1.sals terrasse på juniorhuset. Skulle gerne
være monteret inden "Åben Havn" i Juni.
Snak om fliser på terrassen ved juniorhuset i stedet for træ. Laves på sigt.
Tonni (kajakkerne):
Der var 17 personer til Infoaften for 14 dage siden. Første kajakker i
vandet i næste uge. Indtil videre 4 nye medlemmer.
Har arrangeret et begynderkursus (åbent kursus) i maj/juni via DGI.
Jette Madsen (pigesejlerne):
17 tilmeldte nu, men der kommer flere. Starter på mandag, her
planlægges sæsonen, "hvem gør hvad".
Der mangler skippere! Pigesejlerne opfordres til at sejle med om
onsdagen for oplæring.
Jane Wittrup ( surferne):
Surferne starter den 28.april. Har aftalt oprydning i grej og dragter den
første gang samt opstart af fællesspisning.
Hellebjergelever er velkommen på vores klubdag om mandagen op til 5
styk ad gangen.

4. "Åben Havn" (Hans Pedersen):
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Opfordre til at alle udvalg og byder ind med forslag til hvad der kan
være af aktiviteter. Der er indkaldt til møde ang. planlægning den
24.04.14 kl.19 i klubhuset.
Allan Jensen foreslår firma til ribbåde.

5. Aktiv fritid (Jane Wittrup):
Udvalgene mødes den 15. Maj kl.19 i Juniorhuset. Johan Thisted
indkaldes også da han gerne vil hjælpe med at sejle følgebåd. Jane
sender indkaldelse ud.

6. Standerbytning 26-04-14 kl.16:00:
Eva Pedersen har planlagt det. Opslag ang. arrangementet er sat op og
tilmelding til spisning er også annonceret.
Pinsetur :
Turen går til Snaptun.
Der er grill lørdag aften og fælles morgenmad søndag morgen.
Der kommer opslag i klubhusene og turen annonceres på hjemmesiden.
7. Eventuelt:
Hans Chr. Pedersen: Efterlyser fælles tøj i sejlklubregi, hvilket der tidligere
er talt om. Vi venter på tilbagemelding fra Palle i marinshoppen. Ellers vil
Hans Pedersen forhøre sig andre steder.
Axel Schulte: True North efterskole fra Snaptun har henvendt sig, der er
møde med dem den 30.april.
Hvad vil vi? Palle opfordrer af at få de unge mennesker på vandet, der
laves en ordning med kontigent.
Palle opfordrer til at se på DS og DGI hjemmesider da vi er medlem af
disse foreninger.
Orientering om at Jens Erik Jensen holder som redaktør. Opfordrer alle til
at hjælpe med at finde en ny redaktør. Allan har måske "et emne", vil
spørge ham.
Det nyeste blad ligger nu i klubhusene og kan ses på hjemmesiden. Ved
henvendelse til Lone kan bladet også tilsendes.
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