Juelsminde Sejlklub
7130 Juelsminde

Udvalgsmøde tirsdag d. 03.02.2015, kl. 19.00 i Klubhuset
Deltagere, Palle Lemminger, Hans Pedersen, Viggo Frandsen, Johan Thisted og Lone Lysdahl
Eva Pedersen, Axel Schulte, Hans Chr. Pedersen, Else Røikjær, Kajakudvalget (ingen deltager),
Bodil Gjørlund, Freddy Frederiksen, Jørgen Kragh, Niels Buhl , Allan Jensen,Torben Schou, Erik Korsgaard
og Børge Jensen.

Dagsorden:
1. Opfølgning på referat fra sidste udvalgsmøde
Ingen bemærkninger
2. Budget ønsker fra de enkelte udvalg:
Freddy, ingen særlige ønsker
Kajak, ingen deltager
Niels Buhl, som 2014. Ranglistestævne med ca. 40 personer i maj.
Allan, ønsker 2.000,- til hjemmesiden og 5.000,- til trykning af blade.
Eva, samme budget som 2014.
Hans C., prøver til med matchrace igen i år. Der skal være penge til
prof. træning. Ønsker samme budget som 2014.
Axel. Renovering af en 405 jolle. Pris 16.000. Ellers som 2014
Jørgen, Det er aftalt at afregning aftales efter udført arbejde.
Bodil, ønsker 2.000 i tilskud til en bus til Haderslev.
Else, 2.000 som 2014.
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3. Bordet rundt m. kommende aktiviteter
Generalforsamlingen:
Forbered referat af jeres aktiviteter.
Formand, sekretær og kasserer er på valg. Kasserer og sekretær
modtager ikke genvalg. Formand modtager genvalg.
Pinsen: Besøg af Sejlernet.dk og Kolding N
Vedr. Juelsminde Sejlklubs pinsetur: NFM vender tilbage med
tid og sted. Følg med på hjemmesiden!
Tursejlertræf (sejlnet) kommer i Pinsen. De ønsker assistance i
forbindelse med opholdet, og her er mulighed for, at et udvalg
kan tjene lidt penge til udvalgets eget budget. Tal med FM Palle, som vil formidle kontakten.
4. Eventuelt
Formand orienterer om ny aftale med havnen, hvor vi fremover går
fra 17 til 9% af indtægter fra gæstesejlerne. Mere arbejde er overført
til havnen. Nu 2 fuldtidsansatte. Vi skal nu til at finde ud af, hvor vi i
fremtiden kan få pengene ind.
Respons har lejet parkering og adgang til Juniorhuset året rundt.
Vi har fået gang i undervisning. Der kører nu kurser i Speedbådskørekort, Duelighedsbevis og Yachtskipper 3.
Klubben har indstillet et medlem til ”årets navn” i Hedensted Kommune.
Allan oplyser at klubbens hjemmeside har været hacket fra udlandet.
Ingen hjælp fra udbyder, så nu skal siden flyttes.
Allan efterlyser materiale til det næste blad. Deadline 15.03.2015.
Skal vi holde åben havn igen i år. Forskellige meninger blev udvekslet. Vi arrangerer ikke noget i år.
Ref. NFM/HP

