Juelsminde Sejlklub
7130 Juelsminde

Bestyrelsesmøde

Juelsminde Sejlklub

Dato

20. december 2011 kl 19:00

Deltagere:

Bestyrelsen
Niels Buhl NB, Lis Michlenborg LM, Børge Jensen BJ, Marina Lind ML,
Palle Lemminger PL(Referent) Mogens Ahle MA

Dagsorden
1. Ref sidste møde.
2. Lejeaftale m. havn.
3. Opflg. økonomi.
4. Status strategiplan.
5. Evnt.

Ad 1.

Tidligere udsendte referat erstattes af nedenstående
Ad 1.
Ad. 1. Udvalg i havnebest. til drøftelse af fremtidig sammensætning af
havnebest. endnu ikke
nedsat. Fremmes mest muligt og der skal arbejdes på mest mulig indflydelse.
Ad. 2. Udkast til tillæg leje/samarbejdsaftale med havn vedr. affald, pumpestationer
og nyt
slæbested forelagt. NB forhandler endelig aftale med Erik Lorensen.
Ad. 3. Tilskud til jubilæum ved fruentimmere og pigesejlere drøftet og vedtaget.
Gavekort til Jette som tak for indv. Maling af Juniorhus bestille af NB
Tilbud om gl platter til udsmykning i klubhus afslået. LM giver besked.

Ad 2.

Ny lejeaftale / samarbejdsaftale m. havnen underskrevet m tre tillæg
Aftalen ønskes forlænget for 3 betalings år ellers underskrevet til udløb 2014

Ad 3.

Klubbens indtægter + 4.390,- DKK bedre end budgetteret
Resultatet før renter er forbedret til – 36.574,- DKK mod budgetteret -122.713,Resultatet før afskrivninger er -4.938,- forbedret i forhold til -97.713,- i budgettet
Kajakudvalget har modtaget 25.000 DKK i støtte fra ekstern giver
Der bevilges et støtte beløb til ungdoms hjælpetræners undervisning til duelighedsbevis
Der er afholdt 2 møder i udvalget med diverse forarbejde til ny strategiplan
Udvalget har ikke modtaget indlæg fra medlemmer direkte, der opfordres til at udøve
indflydelse på strategiplanen.
Næste møde den 04/01-2012

Ad 4.

Ad 5.

Reguleringen af varmen i klubhuset skal foretages af en til to personer for mange betjener regulerings ventilerne uhensigtsmæssigt og skaber ubalance.

Juelsminde Sejlklub
7130 Juelsminde

Modtaget uddannelses tilbud fra FOF Århus
Der indkaldes snart til Hedensted Award ( Januar )
Der udleveres julegaver til bestyrelsesmedlemmer, udvalgsformænd og havnefogden

Godkendt dato

