Udvalgsmøde mandag d. 05.10.2015, kl. 19.00 i Klubhuset.
Deltagere, Palle Lemminger, Lene Holm, John Møller, Hans Jørgen Jørgensen, Martin Frimer og
Lone Lysdahl
Axel Schulte, Erik Rasmussen, Else Røjkjær, Troels Demant, Lars Bøtker,
Bodil Gjørlund, Freddy Frederiksen, Jørgen Kragh, og Allan Jensen
Dagsorden
1. Opfølgning på referat fra sidste udvalgsmøde
a. Budget og økonomi i udvalgene
2. Igangværende projekter
Kran, mastekran,
Juniorhuset: terrasse, kabys, højtalersystem, indskudt dæk i hal 2
Klubhuset: støjdæmpningsloft
3. Bordet rundt m kommende aktiviteter
a. Arrangementer: vinter, jule lørdage,
b. Vild m vand 2016
c. DM for Ylva/BB 10 m / Scancap
d. Liga stævner
4. Eventuelt
Referat
Ad 1
Udgifterne balancerer i store træk med budgettet. Der er bevilget ekstra penge til jolleindkøb, og
surferne har lidt til gode endnu, som forventes brugt på vedligeholdelse senere på året.
2'er-kajakken søges solgt/byttet til en anden og mere anvendelig kajak.
Surfernes forsikringsskade er afgjort, forsikringen har anerkendt den.
Ad 2
Man arbejder i øjeblikket med en plan om en 30 tons kran, som kan placeres i vandet helt inde i
hjørnet ved Havnekontoret. Der skal så bygges en bro, man kan lægge til ved og arbejde fra.
Samtidig opsættes der er ny og større mastekran (1600 kg) ved Lillemolen, formentlig hvor den
nuværende er. Denne kan så evt. samtidig flyttes længere ind ad lillemolen.
Der er indsendt ny ansøgning til kommunen om opførelse af terrassen til Juniorhuset. Den skulle
meget gerne være klar til sommer.
Vi vil gerne modernisere kabyssen i Juniorhuset, alle ønsker/forslag er velkomne.
Udvalgene bedes overveje om vi skal have et indskudt dæk i hal 2, så vi bedre kan udnytte pladsen.
Det nævnes i den forbindelse, at hjælpebådene i år vinteropbevares i Havnens hal, så vi får bedre
plads i vores egen hal.
Hjælpebådene males eksternt i år i forbindelse med motoreftersyn. Vi er færdige med at bruge dem
efter næste uge.
Klubben er på jagt efter sponsormidler til en RIB som erstatning for Hjælper III.
Klubhuset er lukket 4.-15. januar, hvor gulvene olieres. Hvis udvalgene har aktiviteter flyttes de
over i Juniorhuset i den periode.
Der sættes nyt støjdæmpende loft op i klubhuset i vinter.
Ad 3
Martin

Afriggerfest d. 21/11, info kommer på mail til alle medlemmer.
I januar arrangeres der foredrag med Troels Kløvedal for klubbens medlemmer.
Vi er i spil som værtsby for Sejlsportsligaen i 2016. Vi skal bruge mange frivilige hjælpere på land
og vand. Meld jer derfor til listen af frivillige, som annonceret i den mail, der er sendt til alle.
DM for Ylva/BB 10 m / Scancap bliver 2. weekend i august og kræver også mange hjælpere.
I efteråret 2016 satses der på et foredrag mere.
Lene
Vi er med i ”Vild med vand” sammen med Havnen. Der kan søges midler til arrangementer, og vi
forpligter os til et arr. pr. måned året igennem. Udvalgene kunne f.eks. lave et sommer- og et
vinterarrangement hver.
Arrangementerne skal gerne annonceres i Juelsminde Guiden (deadline 19/10, så meld tilbage!)
Åben havn næste år foreslåes holdt sammen med Juelsminde Cup, hvor der i forvejen er aktiviteter
på havnen.
Palle
Vi genoptager skikken med adventslørdagene:
1. lørdag: Roerne
2. lørdag: Fruentimmerne + Juniorerne
3. lørdag: Pigesejlerne
4. lørdag: Eva?
Fruentimmerne
Har været aktive med udflugter i år, der har været arrangementer hver måned.
Sidste tirsdag inden december er der bustur til Flensborg.
Bodil vil reklamere for listen med ”frivillig-adresser”.
Kapsejlerne
Juelsminde Cup var en hård omgang med kraftig vind.
Der var god deltagelse til Njordsejladsen, vi måtte af med pokalen i år.
Hou, Horsens, Snaptun, Vejle, Brejninge, Bogense og Juelsminde sejlklubber prøver ta koordinere
arrangementerne, så vi kan deltage hos hinanden.
Igen i år er der Virtuel Skipper-aften hver anden uge vinteren igennem.
Der arbejdes på en aften i februar med tema om sejladsregler og mærker.
DM'et næste år ligger i samme weekend som Festihvalen. Der forventes ca. 60 både til stævnet, som
starter med indskrivning onsdag og slutter med fest lørdag. Der stilles telt op på Storstranden.
Surferne
Har haft et stort ranglistestævne i år, hvor der deltog 40 sejlere fra hele Norden. Stævnet og
faciliteterne i Juelsminde har efterfølgende fået meget ros.
Året har også budt på gode sportslige resultater.
Juniorsejlerne
Det har været en god sæson med nye sejlere og en ny båd – en 420'er-jolle, som sejler fantastisk.
Der har været weekendtur med overnatning til Endelave i H-både + private både – en tur, der godt
kan gentages.
Der er afrigning d. 6/10 og der arrangeres teori og foredrag i løbet af vinteren.
Der afholdes nytårsparty d. 2/1 i Juniorhuset for juniorsejlerne. Det er et godt fungerende hold trods
spredningen fra 8 til 19 år.
Trænerne skal snart videre i uddannelsessystemet, så man er på udkig efter nye, unge instruktører.

IT
Hjemmesiden – Allan opfordrer til, at udvalgssiderne opdateres, nogle af dem er meget gamle.
Udvalgene skal bare sende tekst og billeder til Allan, som så sætter det pænt op.
I forbindelse med DM skal der linkes fra vores side, og DM-siden skal opdateres dagligt under
stævnet.
Til klubbladet er der brug for materiale fra udvalgene med en status på året.
Klubbladet ligger på hjemmesiden og der ligger nogle få trykte eksemplarer i klubhuset. Vi skal
overveje bladets fremtid, f.eks. er portoen stigende. Man kunne overveje en abn.ordning for de, der
vil have det tilsendt?
Roerne
Det har blæst meget i år, sæsonen var derfor ikke den bedste, men der er alligevel blevet roet.
Der har været besøg fra både vejle og Horsens, også med overnatning.
Pigesejlerne
Har forholdt sig til blæsten og sejlet når vejret har været til det.
Der har været aftener, hvor vinden er løjet, så det har været svært at komme ind fra de lange baner.
Pigerne har været gode til at hygge i år.
Kajak
Aktivitetsniveauet har været lidt højere end sidste år, bl.a. tur på Lillebælt.
Der er kommet to nye kajakker.
Man savner nye medlemmer, arrangementerne har ikke tiltrukket nye. Der har heller ikke været
tilslutning til frironingskursus.
Ref.: John

