Referat bestyrelsesmødet torsdag den 4. maj 2017 kl. 19.00.
Deltagere: Martin Frimer, Bendt Pedersen, Peter Frøbert, Heine Misfelt, Lene Holm
Afbud: Lone Lysdahl

1. Opfølgning på sidste mødereferat. Ok

2. Budget og regnskab.
Fint med i forhold til indbetalingerne sidste år.
Renoveringen af køkkenet i juniorhuset er lavet hele 25% under det budgetterede pga
frivilliges hjælp samt medlemmers hjælp med gode indkøbspriser.

3. Havnen.
Ny samarbejdsaftale på plads, mangler kun underskrift. Der indgår bl.a. at en del af
Juniorhuset åbnes for gæstesejlere. Der monteres kortlæser med indgang fra terrassen.
Gang, bad & toileter, hal og 1. sal låses af for gæstesejlere. Hele aftalen kan læses på
www.juelsmindesejlklub.dk efter næste Havnebstyrelsemøde er afholdt og aftalen
underskrevet af begge parter.
Åben Havn lørdag den 10/6. JSK åbner hallerne op m.m., og ser gerne repræsentanter fra de
forskellige udvalg er på havnen. Kl ca 14.30 er der irsk folkemusik på terrassen bag
hal/juniorhus. Mulighed for køb af fadøl. Overskud af salg går til Juniorsejlerne.
Ønsker ekstra pæle langs stenene ved landsiden for at mindske risikoen for haveri langs
stenene i vende-bassin Ny Marina.

4. Opfølgning på igangværende projekter.
- Sejlerskolen, praktisk og teoretisk samt H-bådene.

Brug af nye sejl til H-bådene er ok ved < 8 m/sek.
Sejlerskoleudvalg: Lone Lysdahl - står fortsat for det administrative, Ole Frandsen, Kristian
Lund, Lena Schulte, Axel Schulte, Johnny Skovbjerg, Lene Holm
Praktisk sejlads starter når H-bådene er klar. Mens “Knøsen” har stået på land er roret
beskadiget. Så der skal være støbe-temperatur før der sker mere. Der er 3 elever til hver båd
samt to instruktører om hver båd. Øvrig renovering snart færdig.
Teoretisk undervisning til efteråret: Yachtskipper 1, Carsten Rasmussen. Yachtskipper 3:
Peter Vang/Carsten Rasmussen, Duelighed: Peter Vang, VHF: Svend Nipper.
Pris undervisning praktisk sejlads: 625,- for en sæson.

- Søredningsstationen. 1/6 får vi besked fra Tryg-Fonden om de sponsorerer en båd.
Christian Agerskov er om lidt klar med det store udvidede Førstehjælpskursus. Mere info
følger.
- Køkkenet i juniorhuset. Flot og færdigt. Næsten klar til at åbne for gæstesejlere.. Baderum
ordnes oktober/november
- J-80: Ole Frandsen, Kristian Lund, Axel Schulte og Martin Frimer er arbejdsgruppen. Lena
Schulte vil sammen med Martin træne andre i J-80 når vi får den.

5. Kajakafdelingen.
- Der skal laves opdateret ejerliste over alle kajakker. Klubbens kajakker skal mærkes.
Derefter ryddes op i kajak-beholdningen.

6. LifeBoats arrangement.
I forbindelse med kulturby Århus. Kommer hertil fra Horsens. Velkomstkommite med både
herfra ønskes. Søndag 11/6. Der sendes mail rundt til alle medlemmer. Samt lægges på FB
m.m.

7. Triathlon 2017.
- junior afd deltager med hjælpebådene. Axel/Lone koordinerer.

- Info sendes rundt til udvalg og frivillige.

8. AktivFerie: vi deltager ikke pga feriesæson

9. Aktivitetkontingenter.
Arbejdsgruppe: Freddy Frederiksen, Troels Demant, Heine Misfelt, Axel Schulte, Peter
Frøbert, Lars Bøtker, Lene Holm.

10. Stategiplan år 2018 - 2022.
Bestyrelsen efterlyser forslag til Startegiplan. Udvalgsformænd opfordres til tilbagemelding.
Arbejdsgruppe: Bestyrelsen. Tovholder: Martin, Lene.

11. Eventuelt.
Gl altan glas køres på lossepladsen.
Spil til RIB i hallen, skærmes af så børn m.fl. ikke kan lege med det.
Rengøring: Tilbud indhentes også fra Hasfeldt så vi kan sammenligne med tilbud fra CC
Cleaning. Bendt.
Klubhuset kan lejes ud fra og med 2. weekend i oktober til og med 2. weekend i april.

Næste bestyrelsesmøde tirsdag 13. juni kl. 19.00

