Bestyrelsesmøde onsdag d. 25.03.15 kl. 18.00 i klubhuset
Deltagere: Palle Lemminger, Lene Holm, Martin Frimer, John Møller, Hans Jørgen Jørgensen,
Lone Lysdahl

Dagsorden:
1. Konstituering
a) Funktionsbeskrivelser udleveres
2. Opfølgning på generalforsamling
a) Opgaver fra generalforsamlingen
b) Referat
3. Opfølgning på sidste mødereferat
4. Havnens generalforsamling og bestyrelsesmøde d. 30.03.15 kl 16.00
a) Repræsentanter fra JSK
5. DS-generalforsamling 2015, deltagere 2 stk.
6. DS-turbøjer, opgaveliste til 60'erne, juniorhuset
7. Bordet rundt
8. Eventuelt

Referat:
1. Konstituering
Formand:
Palle Lemminger
Næstformand: Martin Frimer
Kasserer:
Lene Holm
Klubmester: Hans Jørgen Jørgensen
Sekretær:
John Møller
a) Funktionsbeskrivelser udleveres.
Beskrivelser udleveret og gennemgået i forbindelse med konstitueringen.
2. Opfølgning på generalforsamling
a) Opgaver fra generalforsamlingen.
Lone forhøjer kontingentet med 15% som vedtaget på generalforsamlingen.
Den nye bestyrelse arbejder videre med kontingentstrukturen i løbet af året.
Arbejdet med kranen fortsætter. Palle har tilkendegivelser fra flere medlemmer, som vil
bidrage med tid og input.
b) Referat.
Palle oplyser, at referatet fra generalforsamlingen er under udarbejdelse og udsendes
hurtigst muligt.
3. Opfølgning på sidste mødereferat
Der er stadig dårlig lugt fra rotter i Juniorhuset. Hans Jørgen ser på det.
Standeren skal gøres klar til standerombytning (Hans Jørgen)

4. Havnens generalforsamling og bestyrelsesmøde
a) Repræsentanter fra JSK.
Palle og Lene deltager fra JSK.
5. DS-generalforsamling 2015
Er afholdt (20.-21. marts), Palle og Lene deltog.
I år har der været fokus på ”Gråstensagen”, som handler om eksklusion af et medlem. DS
har været i dialog med DIF om konflikthåndtering og eksklusion, og der er udarbejdet en
vejledning til klubberne.
Et andet emne var Sejlsportsligaen, som har fået en god start i 2014.
Palle vil arbejde for mere aktivitet og samarbejde i Østjyllandskredsen under DS.
6. DS-turbøjer, opgaveliste til 60'erne, juniorhuset
Hans Jørgen og Palle mødes med assistenterne for de to klubhuse. Hans Jørgen laver en
opgaveliste til 60'erne.
DS-bøjerne skal sættes ud inden 1.april, Hans Jørgen koordinerer med kapsejlerne, så alle
bøjerne sættes ud samtidig.
7. Bordet rundt
Palle arrangerer en gennemgang af udvalgene og deres arbejde for bestyrelsen.
Lone indsamler nøgler hos den gamle bestyrelse og deler dem ud til den nye.
8. Eventuelt
John laver udkast til pressemeddelelse vedr. ny bestyrelse.
Ref.: JM

