Bestyrelsesmøde tirsdag d. 09.06.2015, kl. 18.00 i Klubhuset.
Deltagere: Palle Lemminger, Lene Holm, John Møller, Hans Jørgen Jørgensen og
Lone Lysdahl
Afbud: Martin Frimer
Dagsorden:
1. Opfølgning på sidste mødereferat.
2. Økonomi og medlemsstatus
3. Opfølgning/referat på Havneudvalg.
4. Igangværende projekter og vedligeholdelse
5. Afviklede arrangementer (Standerombytning, Pinsearrangementer)
6. Kommende arrangementer 2016 (DM for Ylva, BB10m og Scancap, Åben havn 2016)
7. Bordet rundt
8. Eventuelt
Referat:
1.
Turbøjerne er nu lagt ud.
2.
Lone gennemgik Regnskabet pr. 31/5-15.
Der er pt. 896 medlemmer.
Der er udsendt 106 rykkere, hvilket vurderes at være "normalt", betalingerne kommer stille
og roligt ind.
3.
Referat fra Havnen genemgået uden bemærkninger.
4.
Palle og Kem har set på en løsning med en mobilkran. Der er for lille kapacitet og for højt
akseltryk på en mobilkran til vores brug, og man arbejder videre med at kigge på en fast
kran.
Terrassen ved Juniorhuset trænger til flere nye brædder, de skiftes løbende gennem
sæsonen.
Vi skal videre med den projekterede terrasse til første sal på Juniorhuset.
Initiativ ønskes - hvem har erfaring med beregninger og kan hjælpe med ansøgning til
kommunen?
Der er for lidt varmt vand i Juniorhuset. Hans Jørgen har bestilt eftersyn af
varmtvandsbeholderen. Løsningen bliver antageligt, at skifte beholderen eller supplere
med en beholder mere.
Der etableres samtidig en ekstra bruser i hvert omklædningsrum samt en udendørs
vandhane.
Hans Jørgen køber en ekstra trailer, så vi har en til hver af hjælpebådene.
5.
Standerombytning afviklet, det var en fin dag trods vejret.
Klubhuset var fyldt med mennesker dagen igennem, og det gik fint.
Næste år skal vi skal huske at købe sodavand og bestille nye nationalflag til standeren i
god tid.

Surferne har haft et godt og velafviklet ranglistestævne med ca. 40 deltagere og god vind.
Havnemuseets pinseudstilling gav ikke helt den ventede interesse. Vejret var ikke for godt.
Klubbens pinsetur til Skærbæk trak 8 både i år. Måske skal turen være kortere (ex.
Bogense) næste år.
I pinsen var Kolding sejlklub og Sejlnet gæster i Juelsminde, det forløb planmæssigt.
6.
Der har været informationsmøde vedr. DM for Ylva, BB10m og Scancap 2016. Div.
interessenter fra klub, by og havn var indkaldt.
Klubben forventer at deltage i Åben havn 2016 som sidst.
7.
Lene:
Der arbejdes på kurser i motorlære, duelighedsbevis, VHF og YC1 til vinter.
Lone:
Arbejder med at få oprettet MobilePay til klubben.
Kommunen har ændret vores adresse, fremover ligger Juniorhuset på adressen Havnen 8.
Hans Jørgen:
Der er afholdt møde med surferne, kajakkerne og juniorerne og forholdene i hal2.
Oprydning og en snak om, hvem der bor hvor, har givet plads og luft.
John:
Ingen bem.
Palle:
Hellebjerg ungdomsskole vil gerne leje en kajak. Generelt vil vi ikke leje udstyr ud til
eksterne, men i det konkrete tilfælde ser vi det som en del af vores markedsføring i
lokalområdet. Det er et krav, at Hellebjerg selv har en uddannet instruktør.
Kajakafdelingen vil gerne rejse penge til to nye kajakker. Bestyrelsen vil se velvilligt på
tilskud, hvis de selv stiller med en del af beløbet.
Martin (pr. tlf.):
Bør Sejlklubben deltage i Visionsrådet?
Forslag til kontakt til dykkerklubber om evt. samarbejde.
Ide til markedsføring sammen med øvrige arrangementer på havnen.
Det aftales, at bestyrelsen mødes søndag d. 14/6 kl. 19:00 til et inspirationsmøde, hvor
ideerne vendes.
8.
Ingenting

