Bestyrelsesmøde onsdag den 23. september 2015
Deltagere: Palle Lemminger, Lene Holm, Martin Frimer, Hans Jørgen Jørgensen og Lone Lysdahl
Afbud: John Møller
Dagsorden:
1. Opfølgning på sidste mødereferat.
2. Økonomi og medlemsstatus
3. Opfølgning/referat på Havneudvalg.
4. Ønsker fra udvalg og opgaver til udvalg
5. Igangværende projekter og vedligeholdelse
Terrasse
Kran
6. Kommende arrangementer 2016
DM for Ylva, BB10m og Scancap
Åben havn 2016
Generalforsamling
Pinsetur ( arranger m en havn)
7. Bordet rundt
8. Eventuelt
Referat
1. Opfølgning af sidste referat:
- Sidste referat blev gennemgået mhp. gennemgang af de punkter der stadigvæk er aktive.
2. Økonomi og medlems status:
- 4 medlemmer har dd. stadigvæk ikke betalt deres 2015 kontingent. Der er sendt 3 rykker ud
allerede og derfor blev det besluttet, at en sidste og endelig rykker ville blive sendt. Betales denne
ikke, opsiges medlemmet af sejlklubben, hvilket i værste fald betyder medlemmet mister sin
bådplads hos Havnen hvis en sådan haves. Dette vil fremgå af den endelige rykker.
- I regnskabet under "budget" fremgår det, at posten "kontingenter" er ændret til kr. 500.000(kontra
445.000 tidligere) som følge af beslutning om 15% stigning.
- I regnskabet under "omkostninger" fremgår der en højere udgift (33.665 kontra 10.000) ved
punktet "Hjælpebåde", det er pga indkøb af ny trailer til hjælperen samt reparation af den "lille
hjælper" båd.
- I regnskabet under "omkostninger" fremgår en højere udgift (42.863 kontra 25.000) ved punktet
"Juniorafdelingen", det er den ny indkøbte 420'er jolle.
- I regnskabet under "omkostninger" fremgår en højere udgift (17.422 kontra 10.000) ved punktet "
Kajakafdelingen". De har selv fået et sponseret på kr. 10.000 og købt 2 nye kajakker til kr. 22.290,
derfor sker der en øgning af denne post.
3. Opfølgning Havneudvalget:
- Havnen har købt en ny traktor samt 15 nye båd stativer.
-Kommunen / Havnen kigger på det område ved Spisestedet hvor der i dag er Mini golf. Det er et
ønske, at dette område forskønnes til gavn for alle byens borger, men samtidigt sådan, at det kan
bruges til vinteropbevaring. Ideer modtages gerne og kan sendes til Havnen.
- Arbejdet med at hæve Bro 14 er ved at være færdig. Endvidere arbejdes der forsat på en langsigtet
løsning for at kompenserer for yderligere sænkning af bunden.
- Havnen kigger på muligheden for om der kan etableres et område for Vinter liggere. Det forventes

ikke at blive et større antal. Sejlklubben ser positivt på dette, da det vil skabe mere liv på havnen
samt der er "flere" til at holde øje med vores fælles ting på havneområdet.
- Det er besluttet, at de vej bump der er på bagsiden af Juelsminde Fisk fjernes.
- Sejlklubben har i samarbejde med Havnen ansøgt om at blive "Vild med vand havn". Det er
Nordea Fonden der har startet dette tiltag op og Juelsminde sejlklub har valgt at søge om deltagelse
i dette. Det betyder, at vi som sejlklub skal afholde 1 arrangement om måned året rundt for byen og
oplandets borgere - selvfølgelig på havnen -og med det maritime som omdrejningspunkt.
4. Ønsker samt opgaver fra/til sejlklubbens udvalg:
- Sejlklubbens bestyrelse har et ønske om at bringe mere liv ind i sejlklubben, dette er
selvfølgelig primært for medlemmers skyld og i form af diverse arrangementer. Det betyder bla., at
"Arrangement Udvalget" inddrages mere fremadrettet. Der er flere ideer på tegnebrættet i form af
sociale arrangementer både i klubhuset, men også udenfor matriklen. Det første bliver en
"Afriggerfest" i klubhuset lørdag den 21. november - invitation og program følger.
- I surfer afdeling arbejdes der i øjeblikket med en lidt kedelig forsikrings sag omkring et sejl der er
beskadiget.
5. Projekter og vedligeholdelse:
- Det har længe været ønsket, at få opsat en terrasse/altan ud fra 1. sal på juniorhuset i retning imod
vandet, altså over den nuværende terrasse i gade niveau. Det har vist sig lidt mere udfordrende end
som så, men nu er 2. ansøgningen sendt til kommunen.
60'erne forventes inddraget til dette når opsætning finder sted og apropos opsætning så håbes der
på, at det kan nåes inden frosten overtager ellers bliver det til foråret.
- Vi gennemgik forskellige kran eksempler samt tilbud og snakkede placering af den nye kran og
"favorit" stedet lige pt er i hjørnet af det store bassin lige foran Juniorhuset og havnekontoret.
Havnen foretrækker også denne placering, da det giver god mening af flere årsager bla. logistikken
ved op og i sættelse af både. Vi understreger, at intet er endeligt endnu!
6. Arrangementer:
- Afriggerfest lørdag den 21. november 2015.
- Dato for DM for Ylva, BB 10 meter og Scancap forventes at blive 2. weekend i august 2016.
- Pinse turen 2016 forventes at blive til enten Brejning, Tunø eller Ballen. Henvendelse rettes nu til
de 3 havne for at høre om mulighederne.
7. Bordet rundt:
- Flere har fulgt sagen imellem Gråsten sejlklub og DS. Det er nu endt med at Gråsten presses ud af
DS.
- Boatflex har rettet henvendelse mhp. et samarbejde med Juelsminde sejlklub. Sejlklubben
undersøger andres erfaringer og tager derefter stilling.
- De gule DS bøjer der er udlagte i vores farvand hentes ind for vinteren ultimo oktober/start
november.
- Hjertestarter får service og eftersyn.
- Hjælperbådene tages op når Juniorafdelingen melder sejlads 2015 forbi. De køres til Klakring og
bundmales inden vinteren, så de er klar til foråret.
- Sejlklubben retter henvendelse til Peter Wolsing i DS mhp. at blive værtsby for Sejlsportsligaen i
2016. Det vil være 2 stævner i 2 weekender (kun lørdagen) i træk og være i enten maj/juni eller
august/september 2016.
- Vinterbaderne påbegynder sæsonen.
- Sejlklubben er igen i den kommende vinter særdeles aktiv og programmet udgør i år
følgende: YC1, Motorlære og Duelighedsbevis.

Motorlære afholdes i oktober måned, Duelighedsbevis efterfølgende, samt YC 1 med start op i
november og slutter med eksamen i marts.
Der er 9 deltager på YC1 holdet, 22 deltager til Motorlære og 18 deltager på Dueligheds holdet - det
er meget imponerende og giver en stor tilfredshed og stolthed i sejlklubben.
Andet:
- Det er møde med alle sejlklubbens udvalg mandag den 5. oktober 2015.
– Dato for næste bestyrelsesmøde er umiddelbart før udvalgsmødet.
–
Ref.: Martin

