Udvalgsmøde tirsdag den 13. februar kl. 18.30.
Deltagere: Kristian, Martin, Freddy, Lone, Bodil, Peter, Frede, Else, Allan, Kenn, Lene

Referat::
- velkommen til det nye “Turudvalg”. Allan og Frede starter det op.
13-14 medlemmer har afholdt et formøde for at starte et turudvalg.
På formødet blev man enige om at lave en mailliste og starte meget stille op.
Det blev besluttet, at Info udsendes via Lone til alle.
Frede fra udvalget står for Pinsetur sammen med Lone.

- bestyrelsen ønsker en lille hurtig status på situationen i hver afdeling, herunder plan for
bådisætningen for de afdelinger hvor relevant.
Junior: optimister I svømmehal til svømmeprøve, anden uge i april.
Klargøring sidst i april. Både Axel og Kristian har konfirmation i april, og ønsker hjælp.
27-29/4 Youngsters i Horsens, hjælp ønskes: Lena og Lene har en aftale om at hjælpes
ad med de forberedelser som Lena står for.
Genakker standard 60 m2 til J-80, vores er 70 m2 og 80 m2.
Maj opstart med sejladsen. Rep. sejl hos Preben. Vil gerne gøre en indsats for at få nye
med.
Satser på søsætning J-80 til påske, hvis tid og vejret tillader.
Lene inviterer Fritidsudvalget til besøg i J-80 og Redningsfartøj til Åben Havn lørdag 9/6.
Roerne gør hovedrent i Juniorhuset. Må Flemming Rasmussen holde foredrag om gåtur
på Caminoen.? Freddy og Lone koordinerer.
Bodil: Fruentimmerne får flere medlemmer. Nu 40 medlemmer. Vil gerne gøre hovedrent i
Klubhuset.
Else: intet nyt. 15-20 medlemmer.
Allan: Kommunikation: Webside – meget info allerede klar for 2018. FB – godt middel, 160
aktive på hovedsiden + nogle kajak og ungdom. Ialt ca 200 medlemmer. Blad: der
arbejdes på årsblad 2018 sidst på sæsonen. Hvert udvalg opfordres til at aflevere 2 A4 ark
incl billeder til Allan – billeder og tekst sendes seperat. Alex kommer og laver fotos og en
film om klubben – tænk over hvad der skal med, og hvad der skal fotograferes. 2 datoer i
juni meldes ud snarest.

Kap: Papirerne klar og lagt på hjemmeside.
Møde på onsdag med Margit og Bent som hjælper med opstart af sailway m.m.
Vi mangler en dommer mere, har nu ca 3½ dommer.
Bageren i Hedensted er lukket = mangler nu brødsponsor.
Ca 20 både tilmeldte.
Kenn: Opgaverne fordelt til Njord Sejlads. Kenn, Morten og Kim arrangerer.

- snak om evt. sommer aktiviteter samt evt. behov for de enkelte afdelinger og på tværs af
afdelingerne.

- fri snak og sparring.
-

snak om et evt. behov/ønske for et sommermøde f.eks. i løbet af juni måned.
Kunne f.eks være hvis klubben afholder stævne, hvis en afdeling har en større
aktivitet, hvis en afdeling ønsker det eller af andre årsager - muligheden er der hvis
ønsket.

-

Evt udvalgsmøde inden Åben Havn arrangement lørdag 9/6. Vi inviterer
Fritidssejlerudvalget fra Hedensted kommune til besøg på J-80 og Redningsfartøj.
Fungerer som tidligere år: Åbent hus i Hallerne i Juniorhuset forskellige tiltag –
improviser meget gerne. 

