Bestyrelsesmøde d. 14.04.2015 i Juniorhuset
Deltagere: Palle Lemminger, Hans Jørgen Jørgensen, Lene Holm, John Møller, Lone
Lysdahl.
Afbud: Martin Frimer
Dagsorden:
1. Opfølgning pa referat fra generalforsamling, underskrift
a. Indsættes i logbogen
2. Opfølgning pa sidste mødereferat.
3. Opfølgning/referat pa Havneudvalg, Gen.fors og best.møde i Havnen
4. Standerbytning, Pinsetur
5. Bordet rundt
6. Eventuelt
Herefter møde med udvalgene kl. 19:00
Referat:
1.
Underskrevet referat fra generalforsamlingen klar til indsættelse i logbogen. (JM)
2.
Udsætning af DS-bøjer forsinket, da båden var brækket ned. HJJ koordinerer med
kapsejladsudvalget for fælles udsætning.
Lone har bestilt nye standere til standerombytning.
HJJ har været på rottejagt i Juniorhuset, foreløbig er der dækket af ved a fløb på
toiletterne.
Der har været rengøringsdag i Juniorhuset, HJJ bestiller nye måtter.
Terrassen ved Juniorhuset trænger til nye brædder. Man forsøger at klare sæsonen uden
alt for store reparationer, for at skifte det hele til efteråret (60’erne).
Nøgler uddelt til nye bestyrelsesmedlemmer.
Balkon til Juniorhuset mangler stadig godkendelse.
3.
Palle og Lene repræsenterer sejlklubben i havnens bestyrelse, Palle som næstformand,
Lene som sekretær.
Palle refererer at:
Røgelauget opsætter solsejl i haven. Sejlere og gæstesejlere må naturligvis gerne bruge
haven.
Havnen har fået en henvendelse fra nogle lokale vinterbadere, som søgte en base. De er
henvist til vinterbaderne i Sejlklubben.
Der er problemer med tilsanding ved dækmolen i den nye havn. Sandet bliver flyttet i løbet
af sæsonen.
Der er pt. 45 ledige pladser - pladsudvalget består nu af Lene Holm, Palle Lemminger og
Kem Kaas.
4.
Standerombytningen: Palle opfordrer til, at alle bådejere flager over toppen. Martin har
lavet aftale med Erik Kobbelgård om musik og tekstark til sangen og med Pernille Juul om
fadølsanlæg.
Havnemuseet laver en særudstilling om sejlklubben i pinsen. Vi skal have udvalgene
repræsenteret med folk og rekvisitter, videre orientering på udvalgsmødet.
Sejlklubbens pinsetur går i år til Skærbæk, hvor vi har lånt klubhuset. Martin / Palle sørger
for indkøb, grill mm. Lone sender invitation pr. mail til alle medlemmer.
Sejlnet holder træf i Juelsminde i pinsen. de låner Juniorhuset.
Kolding Sejlklub Nord kommer også på besøg i pinsen, de låner klubhuset.
Danske tursejlere besøger juelsminde 26-28/6. Udvalgene skal opfordres til at hjælpe ved
arrangementet.

5.
Lone: Alle kontingentopkrævninger er udsendt. Lone undersøger muligheden for et nyt
modul til økonomisystemet til brug ved opkrævninger.
John: Ønske om en oversigt over årets opgaver i bestyrelsen.
Lene: Vi er indbudt til møde i Visionsrådet d. 23/4. John tager med.
YC3-kurset var en succes - holdet fortsætter med YC3-motorlære og derefter YC1 til
efterår/vinter. Vi forventer at have et teoretisk og praktisk duelighedshold på banen
allerede til efteråret. Incl Speedbådskort.
VHF-kursus er planlagt i april.
Palle: Lauritzen Fonden har et ‘legeskib’ med børneaktiviteter, som turnerer rundt i landet.
Vi undersøger om det kan anløbe Juelsminde og om det evt. kan passe med andre
aktiviteter på havnen.
Hans Jørgen:
6.
Palle har inviteret responce med til udvalgsmødet, hvor de vil orientere om deres brug af
Juniorhuset som base for en ambulance.
Ref.: JM

