Referat bestyrelsesmøde d 25. August
Til stede: Majbritt, Claus, André, Kim(ref),
Dagsorden:
• Bordet rundt
• Hjemmeside
• Møde m udvalgene
• HB 40år
• Evt
Bordet rundt:
• Økonomi:
◦ Umiddelbart ser budgetterne ud til at blive fulgt
◦ Juniorerne har fået (lovning på) tilskud/sponsorater fra Lions, Hou Hallens venner og
banken som havnen bruger (Djurslands?)
◦ Claus mangler stadig at få adgang til de sidste par konti. Claus
◦ Stadig nogle ubetalte kontingenter. Nogle forventes udmeldt, andre får en skriftlig
reminder. Claus
• Jolleafdeling:
◦ Der er pt 16 juniorer som er glade for at komme på vandet.
◦ Der tænkes på investering i nye joller (nye jolle typer – bl.a. zoom8 er i tankerne)
◦ Gulvet I skuret stadig udestående. Nu kan det lige så godt vente til sæsonnen er
overstået. Majbritt
◦ Sikkerhedsregelsæt for jolle / surf stadig udestående. Majbritt (Søren har tidligere lovet
at checke om DS har noget materiale)
◦ Der er på sigt behov for en ordning så private sejl-joller på en eller anden måde kan
opbevares på havnen. HB vil lave et forslag til Havne bestyrelsen. Kim
◦ Der er indhentet børneattester på alle ‘jolle ledere’
• Kapsejlads:
◦ I år 21 tilmeldte både.
◦ Hou cup aflyst gr. manglende tilmelding. Pokalen findes nu blandt HB deltagere på Tunø
rundten.
• Matchrace:
◦ Bruttolisten ca det samme som forrige år, men svingende deltager antal.
◦ Forslag om J80 stævne efter Nivå modellen ikke kommet videre.
• Surf:
◦ Iflg tidligere udmeldinger fra Thomas ville surf stoppe her ved ferien, men iflg Majbritt
indikerer facebook at der stadig er aktiviteter. Søren følger op
◦ Er der stadig liv i surf skal vi have indhentet børneattester på lederne (Kim)
• Materiel:
◦ André har lavet forslag til brug af rib. Skal tages på næste dagsorden. Kim
◦ Ole har berettet om utæthed I Housa’s glasfiber så den suger (regn) vand.
◦ Housa bruges til skolesejlads med stor success, men den er slidt.
• Sejlerskole:
◦ 5 instruktører og 15 elever. Vi er helt booket op. Skal vi have nye elever til næste år skal
der skaffes flere instruktører, da vi må formode de fleste af dette års elever tager næste
sæson med.
• Aktivitet:

◦ Efterårstur til Mårup
◦ Dato for Standerstrygning meldt forkert i kalenderen. Kim / André retter.
Hjemmesiden:
Hjemme siden er blevet meget langsom. Vi betaler til den så bør kunne forvente en hvis
performance. Claus har et gammel udestående omkring check af mulighed for klubmails.
Claus kontakter Henning Dinesen som hoster vores hblaug.dk domæne.
One.com blev diskutteret som alternativ, men det vil kræve noget arbejde at genopbygge en ny
hjemme side
Møde med udvalgene
Det blev aftalt at næste bestyrelses møde afholdes den 11. okt kl 18.00. Udvalgene inviteres med
HB 40år:
Det er tidligere blevet foreslået at lave ‘noget ekstra’ til standerstrygning. Aktivitetsudvalget
kontaktes. Kim
Evt:
Intet

