Juelsminde Sejlklub
7130 Juelsminde

Referat af bestyrelsesmøde
Onsdag d. 29.10.2014, kl. 19.00 i klubhuset.
Deltage: Palle Lemminger, Hans Pedersen, Viggo Frandsen, Johan Thisted,
Lone Lysdahl og Jane Wittrup.

Dagsorden:
1.Opfølgning på sidste mødereferat.
2.Økonomi /budget/ medlemsstatus.
3.Kabyssen i Klubhuset og Juniorhuset.
4.Højvandesikring af klubhuse.
5.Nyt vedr. Havnen, og havnepersonale.
6.Åbenstående projekter:
7.Bordet rundt

8.Eventuelt

: FM

Response
Kulturinderne
DS ang. Horsens forsikring
Møde med "60-erne"
Kajakudvalget
Reception Havnekontoret

Referat:
Ad 1: Opfølgning på sidste mødereferat :
Ingen kommentarer.
Ad 2: Økonomi /budget/ medlemsstatus:
Budgettet holder, også selvom der laves nyt køkken i klubhuset. Bonus indtægt
for gæstesejlere forventes i løbet af november. Bonusaftalen med havnen skal
genforhandles i år.
Medlemstal 901.
Ad 3: Kabyssen i Klubhuset og Juniorhuset:
Det vedtages at renovere køkkenet i klubhuset i henhold til vedhæftede tegning. Overslag 75.000kr.
Opvaskemaskinen flyttes over på den anden side af vasken. Der indkøbes en ny
maskine der er robust og hurtig.
Køkkenet slås sammen med baggangen så det bliver væsentlig større.
Ombygningen påbegyndes så ombygningen er færdig inden alle julearrangementerne, og berører ikke aktuel udlejning.
Der laves lille byggeudvalgmøde af Johan, Viggo og Jane.
Tidsplanen gennemgåes. Diverse udvalg der bruger huset orienteres i uge 45.
Hvert udvalg der nu har et skab i baggangen får et halvt højt skab der kan låses.
Skabene stilles i klublokalet i stueetagen hvor automaten med drikkevarer tidligere stod.( ikke indeholdt i overslag).
I det nye køkken er det kun arrangementudvalget der får aflåste skabe.
Der mangler nogle ting til køkkenet; sovsekander, knive, nye glas mm. Eva må
købe det ind, Lone aftaler med hende.
Køkkenet i juniorhuset renoveres formentlig næste år, plan fremlægges til generalforsamling.
Ad 4: Højvandesikring af klubhuse:
Børge og Johan har lavet Højvandesikring (sikringsplader) til dørene i klubhuset, pladerne mm. opbevares i depotet på 1.sal. Man opfordres til at holde øje
med vandstanden, hvis den nærmer sig 140 cm opfordres til at tage kontakt
med en fra bestyrelsen, så sikringspladerne kan påsættes.
Juniorhuset ligger væsentlig højre, så det har ikke været nødvendigt at lave sikring til det.

Ad 5: Nyt vedr. havnen, og havnepersonale:
De fleste både er taget op og står alle i nye stativer på havnen.
Den nye havnefoged er startet, der holdes et møde med ham i november.
Man er igang med at søge en assistent til havnefogeden.
Der har været ca. 11.000 gæstesejlere i den afsluttede sæson.Det har været den
bedste sæson til dato.
Samarbejdsaftalen med havnen skal genforhandles inden årets udgang.
Bestyrelsen har givet sin mening til kendt mht. etablering af "Paradis is" på
havnen i forbindelse med restaurant "På havnen". Bestyrelsen er af den opfattelse at havnen som helhed er hårdt presset f.s.v. angår bagland, herunder ikke
mindst i området ved restauranten, hvor der omkring slæbestedet, på de gode
sommerdage, er voldsomt pres med biler og bådtrailere. Bestyrelsen mener
derfor at man bør undlade yderligere byggeri på dette sted, men er positiv
stemt for en anden fornuftig placering af isbaren.
Ad 6: Åbenstående projekter:
Kran; ingen udvikling siden sidst.
Balkon på juniorhuset; ingen udvikling siden sidst.
Der er skiftet terrassebrædder ved klubhuset af "60'erne".
Ad 7: Bordet rundt:
Formanden ( Palle Lemminger):
Respons:
"Response" har et ønske om at ambulancen står ved juniorhuset og at redderne
kan bruge juniorhusets faciliteter (toiletter, kaffemaskinen og strøm).
Bestyrelsen nikker til dette. Respons vil komme med et udkast til en kontrakt
for et år.
Kulturinderne:
Et mindre antal medlemmer af fruentimmerne har ønsket at etablere egen afdeling "kulturinderne". Bestyrelsen er af den opfattelse, at der kun skal være to
seniorafdelinger i klubben- en for damer og en for herrer - som eksisterende.
DS ang. Horsens forsikring: Dansk Sejlunion har forhørt sig ved SKAT, det
er ikke lovligt at etablere forsikring på denne måde som Horsens Forsikring
formidler.(Både forsikret via tysk klub).
Bestyrelsen er enig om at orienterings arrangementet ikke kan afholdes i klubregi, da vi er bekendte med, at den forsikringsydelse der tilbydes, er en omgåelse af dansk lovgivning.

Møde med "60-erne":
Der er lavet lavet aftale om hvordan de honoreres. Der laves en ny aftale hvert
år, med udgangspunkt i aktuelle behov for arbejder.
Kajakudvalget:
Tonni holder som formand. Medlemmer fra kajakafdelingen har lavet et regelsæt omkring sikkerhedsbestemmelser for afdelingen. Der afholdes møde med
kajakafdelingen med 2 personer fra bestyrelsen inden der kommer en ny formand.
Reception Havnekontoret:
Vi deltager i receptionen.
Jane Wittrup:
Hvem skal med til klubkonference i Vingsted som Palle har opfordret til? Aftaler at tilbuddet herom sendes rundt til udvalgsformændene.
Lone Lysdal og Johan Thisted: Ingenting.
Hans Pedersen:
Dykkerklubben har fået lov at låne klubhuset om aftenen d. 6./11.2014.
Viggo Frandsen:
Arbejder med vores forsikringsaftaler.
Hjælperbåde optaget og rengjorte. Der arbejdes med en løsning med vogne til
disse både.
DS bøjerne er udskiftet med vinterbøjer. Nye er statningsbøjer bestilles hos DS
af Johan Thisted.

Ad 8: Eventuelt:
Næste bestyrelsesmøde. 2.Dec. 2014
Referent: Jane Wittrup, sekretær.

