Udvalgsmøde tirsdag d. 14.04.2015 i Juniorhuset
Deltagere: Palle Lemminger, Lene Holm, John Møller, Hans Jørgen Jørgensen, Lone
Lysdahl
Eva Pedersen, Axel Schulte, Erik Rasmussen, Else Røikjær, Troels Demant, John
Nielsen, Bodil Gjørlund, Freddy Frederiksen, Jørgen Kragh, Allan Jensen
Dagsorden:
1. Bestyrelsens og Havnens konstituering
a. Opfølgning pa referat fra sidste udvalgsmøde
2. Budget og økonomi i udvalgene
3. Bordet rundt m kommende aktiviteter
4. Standerbytning 25-04 kl 16:00, Pinsetur
5. Eventuelt
6. Besøg i Hallerne for fremvisning af udvalgenes materiale
Referat:
Udenfor dagsorden - Information fra Responce.
Responce er solgt til Falck, kontrakten med Sejlklubben om brug af Juniorhuset som base
for en ambulance fortsætter.
Klubben opstiller en sofa i underetagen i Juniorhuset og Responce installerer et tv. Vi
udviser lidt fleksibilitet fra begge sider, f.eks. i forbindelse med arrangementer.
I tilfælde af udrykning kan det forventes, at de kører fra huset uden at kunne nå at rydde
op (mad etc.), Palle leverer liste over medlemmer, som kan kontaktes for oprydning.
1.
Palle præsenterede den nye bestyrelse og fortalte, at Lene og Palle repræsenterer JSK i
Havnens bestyrelse.
2.
Budgettet er vedtaget på generalforsamlingen, og de budgetterede beløb er til rådighed for
udvalgene.
Palle præciserede, at evt. sponsorater tilhører det enkelte udvalg, og konteres særskilt.
Palle meddelte også, at der stadig er åbent for penge til gode initiativer, der f.eks. øger
medlemstallet.
3.
Surferne, John Nielsen
Der er lavet en forældreguide, som fortæller om mulighederne i klubben.
Der er i år planer om at deltage i div. stævner rundt i landet. Desuden deltager klubben
ved Young Guns og VM i Portugal.
Datoer kommer på hejmemsiden.
IT/web, Allan Jensen
Klubbladet er lagt på hjemmesiden og findes i papirudgave i klubhusene.
Allan foreslår, at lokalpolitikerne får tilsendt et eksemplar - Palle undersøger, hvor vi kan
a flevere bladene.
Allan efterlyser fotos til næste nummer!
Hjemmesiden har haft 350 unikke besøgende siden påske, det er mange.
Udvalgsformændene bedes tjekke deres respektive undersider, og sikre at de er aktuelle.
Dansk Sejlunion opfordrer til at klubberne har en kommunikationsstrategi, så
informationsstrømmen målrettes hen over året. Allan laver et oplæg til bestyrelsen.
Kapsejlerne, Erik Rasmussen
Information om mandags-, tirsdags- onsdags- og torsdagssejlads udsendt via Lone.
Vi samarbejder i år med sejlklubberne i Horsens, Snaptun, Hou, Vejle og Brejning om

kapsejladser og markedsføring af disse.
Vi arrangerer Juelsminde Cup og Njordsejlads i år, sidstnævnte muligvis med deltagelse af
flerskrogsbåde, som har stævne samtidig.
Næste år skal vi lægge havn til DM for BB10, Scankap og Ylva, hvor vi kan vente 60-70
både. Tidsmæssigt falder det sammen med FestiHvalen. Vi skal bruge mange hænder til
arrangementet.
Ungdom, Axel Schulte
Sæsonen startede allerede i marts med pizzaaften i Juniorhuset, og der er også afholdt
kæntringsøvelse i svømmehallen i Hornsyld.
Klargøring af jolleren sker d. 21/4 med håbet om at komme ud at sejle d. 28/4.
Aktiviteterne annonceres på hjemmesiden.
Der er kommet nye sejlere til, og der er rygter om at flere er på vej.
Ungdomsafd. deltager ved udstillingen på Havnemuseet i pinsen.
Fruentimmerne, Bodil Gjørlund
Fruentimmerne har afholdt en enkelt ud flugt i år, og har planlagt rengøring af klubhusene.
Der er aktivitet hver tirsdag, og der er kommet nye medlemmer til, som søger det sociale.
Roerne, Freddy Frederiksen
Opstart med sikkerhedskursus og regler d. 25/4.
Freddy melder om højt aktivitetsniveau.
60’erne, Jørgen Kragh
Mødes hver onsdag.
Der er planlagt fællesspisning og sejltur til sommer, samt ud flugt sidste onsdag i august.
Man efterlyser vedligeholdsopgaver fra klubben.
Klubhus, Børge Jensen
Der har i perioder boet en mandsperson i klubhuset i vinter.
Man opfordres til at lempe ham ud, hvis man støder på ham.
Pigesejlerne, Else Røjkjær
Pigesejlerne har malet H-bådene i år. Pigerne bruger ikke bådene, og foreslår derfor, at
der er andre, der maler dem næste år.
Arrangementsudvalget, Eva Pedersen
Opfordring: Meld jer til spisning ifm. standerombytningen.
Kajak, Troels Demant
Der roes onsdag aften.
Der er planlagt introduktionsforløb med fokus på sikkerhed d. 30/5 + 3 aftener. Hvis der
ikke er tilmeldte nok, afholdes det i samarbejde med Snaptun.
Troels opfordrer alle interesserede til at melde sig til kurset, og gør opmærksom på, at der
skal være en friroet pr. uøvet roer, når der sejles - det gælder ved alle udlån af kajakkerne.
4.
I pinsen kommer Kolding Sejlklub Nord på besøg, de låner klubhuset.
Sejlnet. dk kommer også, de låner Juniorhuset.
Havnemuseet har i pinsen en udstilling om sejlklubben, og udvalgene opfordres derfor til
at deltage med materiel og medlemmer. Hans Jørgen deltager fra bestyrelsen.
Sejlklubbens pinsetur går til Skærbæk.
Tursejlerne besøger Juelsminde d. 26-28/6, vi skal bruge folk til at servicere dem. Meld jer
- der kan være lidt penge i det til udvalgene.
Lauritzenfonden har et “legeskib” med børneaktiviteter, som Palle vil forsøge at få til
Juelsminde - gerne i forbindelse med et arrangement på Havnen.
Røgelauget sætter solsejl op i haven. Sejlklubbens medlemmer og gæstesejlere må gerne
bruge pladsen.

Børge efterlyser i den forbindelse flere bænke, da klubhusets bænke tit forsvinder over til
røgerne. Palle undersøger med Havnen om vi kan få flere sæt.
Havnen er opmærksom på tilsanding v. ydermolen. Molen synker i øvrigt stadig, der er
møde med entreprenøren senere på året.
5.
Erik Rasmussen: Der er lidt tvivl om, hvem der gør hvad mht. kapsejlads- og turbøjer.
Hans Jørgen koordinerer.
Erik Rasmussen: Ønske om en opslagstavle ved billetautomaten. palle bringer det videre
til Havnen.
John Nielsen: Der er tidligere bevilget en gangbro over stenene v. Juniorhuset. Kommer
den? Palle: Ja, den er undervejs.
Allan Jensen: Burde motorbådene have deres eget udvalg? Palle: Hvis der er lyst/behov,
så stil forslaget til næste generalforsamling. Allan laver et opslag på hjemmesiden med en
efterlysning af interesserede.
Troels Demant: Spørgsmål til bookning af Juniorhuset til arrangementer. Lone: Det foregår
via kalenderen på hjemmesiden.
Børge Jensen: En opfordring til, at man vasker fødder og/eller sko før man går ind i
Juniorhuset ifm. aktiviteter. Der slæbes meget sand med ind. Palle: Der er bestilt nye
måtter.
John Nielsen: Flere brusere og mere kapacitet på varmtvandsbeholderen efterlyses. Hans
Jørgen kigger på det.
Troels Demant: På generalforsamlingen blev det nævnt, at kabyssen i Juniorhuset skal
udvides. Hvad er status? Palle: Vi ønsker at udvide, bl.a. fordi overetagen er godkendt til
flere personer. Vi mangler en erfaren projektleder, der har lyst til at løbe med opgaven.
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