Referat, bestyrelsesmøde d. 4/11 2003.
Til stede var: Alex, Palle, Henning og Hardy.
1. Åbent møde:
Arne Rohde var mødt op med spørgsmål om dagsorden og referat fra
bestyrelsesmøder offentliggøres, enten på opslagstavlen eller på klubbens
hjemmeside. Arne efterlyser ligeledes mere åbenhed om planer mm. fra
havnebestyrelsen. Han ytrede modstand mod autocampere på havnearealet.
Svar:
Da vor hjemmeside nu er oppe at køre, vil referater og andre oplysninger fra
bestyrelsen komme på hjemmesiden, så hurtigt som muligt.
Mere åbenhed fra havnen, det arbejder bestyrelsen også på.
Omkring autocampere: De holder jo ofte på havnen, så hvorfor ikke give dem
ordentlige forhold, og tage betaling herfor. Det ligger dog i Havneregi.
2. Møde med web-master.
Allan var inviteret med til mødet, og han fortalte, at vor hjemmeside nu er fuldt oppe
at køre. Allan vil kontakte de forskellige udvalg/brugere, så der sker løbende
opdateringer. Fremtidige referater fra bestyrelsesmøder sendes pr. mail til Allan,
Som sørger for de kommer på nettet.
Der efterlyses link til f.eks. Dansk Sejlunion, Juelsminde havn og marina, når og hvis
de får en side op at stå. Den kunne være nyttig f. eks. i forbindelse med ledige
bådpladser.
3.

Referat fra sidste møde er godkendt.

4.

Forslag fra medlem.
John De Haas er kommet med et forslag om direkte valg til formand på generalforSamlingen. Det kræver en vedtægtsændring. Der blev diskuteret for og imod i
bestyrelsen, som blev enig om at vente til generalforsamlingen, for her at få det
diskuteret. Det kræver jo nok en ekstraordinær generalforsamling. Kommer der så
Et forslag mere, ja så skal vi gennem proceduren en gang til.

5.Juniorhus
Arbejdet med overetagen er nu så småt gået i gang. Der er bestilt de første materialer
hjem, og 60èrne er klar til at gå i gang.
6.Nyt fra Havnebestyrelsen:
Alex oplyser, at der er vedtaget opførelse af en ny mastekran på lillemolen.,
Der arbejdes med et nyt slæbested.
7.Eventuelt:
Alex har været til møde med marinehjemmeværnet. De vil gerne leje sig ind i
Juniorhuset. Alex skriver tilbage, at vi ikke kan imødekomme deres ønsker.
Palle har modtaget en regning på 8925,- kr. for den store kran fra bådoptagningen,
Han mangler endnu en regning på den lille kran.
Hardy.

