Dagsorden ved udvalgsmøde torsdag den 23. november 2017 kl. 18.00.

Til stede: Axel, Allan, Lone, John, Heine, Bendt, Peter, Jørgen, Martin, Lene

Udvalgsmøde datoer lægges i kalenderen. Januar, oktober som faste fremover..

-

alle udvalg fremlægger deres ønsker, behov samt budget for 2018:

- en generel snak om behov i div. afdelinger, kommunikation imellem udvalg og bestyrelse,
hvad er vores drømme og hvor vil de enkelte afdelinger gerne hen rent visionsmæssigt:
John – surfere: status quo medlemsantal, ønsker flere, ryddet op i gl. udstyr, fået sti ud til
stranden som letter adgangen, glade for at porten flyttes til gavlen. Ønsker budget
uændret til 10.000,- pr. år.
Axel – juniorsejlere: færre medlemmer – pt 12 aktive, kommer ikke tilbage fra
efterskolerne, Lena tager delvis over mht instruktion af juniorsejlere. Evt fælles fremstød
med surfere med postere m.m. på skoler osv. Rekrutterings-runde sættes i gang.
Sejlsportsligaen arbejder på en junior-liga. Starter med workshops og sejlture. Kunne
trækkes hertil Juelsminde. Evt. kontakt til Peter Bjerremand, HSH.
HUSK vi skal invitere kommunen på besøg ombord på J-80
Undersøger samarbejde med HMI og Juelsminde skole/ungdomsskolen, Martin & Allan
tager kontakt.
Budget: 3 våddragter, tovværk, ture, kurser m.m. 18.200,- ialt.
J-80 været ude ca 14 gange, H-både også flittigt brugt. Vi skal blive bedre til at skrive i
logbogen. Alternativt undersøges noget med scan …..
Allan: Stadig ingen medlemmer til kommunikationsudvalg. Allan er stadig alene om
opgaverne. Ny strategi om kommunikation som er nutidig. Der udsendes klubblad til
generalforsamlingen. Deadline for materiale er 15/2-2018. Sendes til Allan.
Alle udvalg opfordres til ar komme med input. Peter.
Jørgen: Klubhus skal males, brædder udskiftes. Antal 60´ere ca 42. Dem over 90 år
fritages for arbejde. De mødes om onsdagen kl 10.00 til 12.00 til en kop kaffe og en dram.

Freddy/Bendt: Medlemstal for nedagående pga alder. Ialt 35-40 roere. Budget: 5000,-

ønskes til vedligeholdelse.
Else/pigesejlerne/Lone: Intet nyt. Budget 3500,- kr.
Troels/Kajak/Martin: Budget 3500,- Alt vel i kajakafd. Antal uændret
Bodil/Fruentimmerne/Martin: Julepyntet. Budget: 0,Heine/Kapsejlads: Budget 5000,- til stævner. 12-19 både. Tøsen 15 sejladser, Knøsen 9
sejladser.
Bendt: Hilsen fra Rita og Conny – der skal være ryddet op når man går fra husene.
Klubbåde: Martin sender ud til frivillig-listen om pasning af klubbens både. John tar´sig af
RIB vinter-klargøring

02.12.2017/lh

