Bestyrelsesmøde torsdag 11.06.2020
Deltagere: Martin, Peter, Bent, Lone, Lene.
Afbud: Heine
Havnechef Kenneth Kaas og Heine deltog i spisning

Dagsorden:
1. Opfølgning på sidste mødereferat: I.a.
2. Havnen: Der må ikke parkeres hen over skinner på bedding. Vi foreslår JHM,
at der opsættes skilt med parkering forbudt, at biler fjernes. Så kan alle huske
det.
Østmolen: Der opmåles jævnligt, proffesionelle er på opgaven om/hvordan vi
kan afhjælpe udfordringen.
Ishusets borde på MC parkering er midlertidig i corona-tiden.
Medlem fra Østhavnen spørger om spuns fx kan påsættes broen så det tager
toppen af bølgerne, vi tager det med I Havnen på næste møde.

3. Økonomi: Ingen anmærkninger. Faktura maling Juniorhuset: Bent vender
tilbage med check af faktura og tilbud.

4. Respons, etablering af soverum samt ny kontrakt: Flertal for at sige nej tak,
Peter, Bent, Lene, til at lave soverum og dermed tage noget af køkkenet fra
Juniorhuset. Sejlklubben driver klubvirksomhed for medlemmerne, og ikke
værelses udlejning. Sejlklubben har også en forpligtigelse overfor Havnen om
aftalen med gæstesejlernes adgang til Klubhusene. Juniorhuset bliver flittigt
brugt af alle afdelinger.

5. Den nye J/80 er ankommet. Vi kigger lige damen an.

6. Etablering af Motorbådsudvalg i klubben: Der etableres et motorbådsudvalg.
Der deltager to fra dette udvalg til næste udvalgsmøde. De vil gerne medvirke til
at bedre sammenhold. Der afsættes til motorbådsudvalg på budgettet.

7. Bookingsystemet og hjemmeside, mangler en “plejeforældre”:
Bookingsystem: Vedtaget på bestyrelsesmødet 10.01.2018, at Allan og Heine
står for booking af klubbåde.
Hjemmeside: Martin og/eller bestyrelsen tager en snak med Allan, og får diverse
misforståelser ryddet af vejen.

8. 2 J/80 og 2 H-både, mangler en “plejeforældre/tilsynsværge”: Vi spørger på
Generalforsamlingen om nogen har interesse i,det mod gratis kontingent.
Sendes med ud sammen med indkaldelsen.

9. Strategiplan 2020 – 2025: JSK skal forsat være en samlet enhed for ALLE
udvalg på tværs af alle fartøjstyper og aktiviteter. Vision og mission skal
formuleres på skrift. En vision: Der skal kun være een sejlklub i Juelsminde
fremover.
Der udarbejdes et årshjul for bestyrelsen.
Heines forslag om, at JSK bygger et par overdækkede grill-hytter, til glæde for
bredden af medlemmer og for Havnens gæster, er der flertal for i bestyrelsen.
Vi vil foreslå det på generalforsamlingen i stedet for at gå videre med Hal 3. Den
er ikke droppet, men lagt på hylden indtil videre. Et flertal i bestyrelsen i JSK
ønsker at lave noget, som kommer til glæde og gavn for flertallet og ikke for de
få. Vi mener også det vil styrke vores forhold til Havnen. Ja – projektet omkring

Hal 3 er sendt med ud sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen, men
vi har taget fejl, og tilbagekalder dette.

10. Dialog om evt. udvidelse af bestyrelsen med 1 eller 2 medlemmer: Vi
forsøger i første omgang med: Der inviteres en udvalgsformand den første time
af hvert bestyrelsesmøde. Der tilknyttes en fra Bestyrelsen som kontaktperson
til hvert udvalg. Derudover stadig udvalgsmøder i januar og oktober.

11. Rengøring: Udvidet rengøring nu to gange om ugen i begge klubhuse. Med
ekstra focus på toiletter, bad og køkken.

12. Dato for udvalgsmøde og Generalforsamling: Generalforsamling Torsdag
13.08.2020 kl. 17.30. med forbehold for åbning for forsamling over 100 pers.
Ekstraordinær generalforsamling 24.09.2020
Udvalgsmøde: Tirsdag 11.08.2020, spisning kl 18.00. Lene kommer senere.

13. Næste møde: Aftales efter Generalforsamlingen

12. Evt.: Henlagte ribbåde som ligger udenfor egen bådplads: Der er fokus på
det fra Havnens side. Der må ikke henligge noget på bådplads som fylder
udover det lejede areal.
H-båd: Knøsen sættes til salg. Forventet pris ca 10.000,- kr.
Ønske: Møde for medlemmer med Havnechef uformelt. I et fastsat tidsrum på
Havnen. Info skriv om den nye Havnechef, som JHM forfatter, og Lone
rundsender.

Rolf/Hjælperen: Der strammes op om aflevering at båden er i OK stand. Martin
har taget snakken, men fremover er det Klubmesteren der varetager sin opgave.
Sejlklubbens Venner arrangement med vhf-banko: JSK er positive.
Hellebjerg: Har fået medlemsnøgle mod depositum, så de kan komme til egne
kajakker.
J-80 trailer er indregistreret. Kristian Lund har kørt den til Havnens Hal i Klakring
ved Jysk Bådtransport.
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