Referat, bestyrelsesmøde d. 5/10 2004
Til stede:

John de Haas (JH), Brian Mailund (BM), Palle Røikjær (PR), Christian Kronow (CK),
Hardy Nielsen (HN) Jens Erik Jensen (JEJ).

Afbud fra: Grete Seiding, Niels Buhl, Inge Høj, Kenny Poulsen, Michael Hegelund.
1. Referat fra sidste møde.
Pengene fra Bondes marina er nu geninvesteret
Tilslutningen til Internettet er udsat indtil videre
Den efterlyste højtryksspuler er dukket op igen.
Rengøring af juniorhuset tages op igen, når de involverede parter er til stede.
2. Bordet rundt.
Klubben afholder DM for L-23 både i uge 31, 2005.
Kapsejlerne har mistet 3 stk. bøjer og moringer i årets løb. Startpistoler skal efterses,
ligesom der ikke er mere ammunition, KP.udfører.
3. Økonomi.
Oversigt fra GS. Ser fornuftig ud,
Hjælpebådene sendes til Horsens for reparation og eftersyn, PR sørger for transport,
og CK aftaler det fornødne.
4. Juniorhus.
60’erne har nu genoptaget færdiggørelsen af opholdslokalet på første sal.
Der er indhentet tilbud på brandtrappe fra Havnesmeden på kr. 23000.- plus moms,
den skal vi have, JH afgiver ordre.
5. Roklub.
Containeren skal væk inden d. 30/3 2005, HN har lavet et skitseforslag for en
tilbygning. HN kontaktet Niels Buhl for muligheder og pris.
Vi kan ikke leje os ind ved Snaptun Fisk.
6. Sørøverflag.
Der er to både, der permanent flager med stort sørøverflag sammen med
klubstanderen. Dette er i strid med Havneregelementet , ligesom det er en torn i øjet
på mange medlemmer. Bådejerene får tilsendt et anbefalet brev, om at bringe
flagningen til ophør. JH udfører.
7. Kursus
Den 4/10 startede et kursus i navigation i klubhuset med 15 tilmeldte. Kurset afholdes
i LOF-regi
VHF kursus er planlagt til marts måned. Der er pt. 4 tilmeldte, og der forventes ca. 1015 deltagere. Prisen bliver ca. 400,- kr. plus prøvegebyr.
8. Klubmåler.
Henning de Haas har gennemgået målerkursus, så klubben har igen egen måler.
9. H-båd.
Indkøb af H-båd, Der er bevilget 35.000 kr. fra Tuborgfonden, 25.000 kr. fra
Juelsminde kommune, samt op til 15.000 kr. fra sejlklubbens venner, hvortil kommer
vort eget bidrag. JH , PR og BM udfører.
10. Eventuelt
Standerstrygning søndag d. 24/10 kl. 11.30, herefter frokost i klubhuset (tilmelding).
Bådebyggerens masteskur: Der er truffet en aftale mellem ejeren og Juelsminde havn,
om benyttelse af skuret, og det stilles til rådighed for klubbens medlemmer.
Referat: Hardy Nielsen.

