Hou Bådelaug

Møde med bestyrelsen og udvalgene den 11. oktober 2016 kl. 18 i klubhuset

Referat
Kim byder velkommen til bestyrelsen og repræsentanter for klubbens udvalg
Nyt fra udvalgene:
Materialeudvalg v/Ole Nielsen
Ole tager sig fortsat af klubbens RIB, men ønsker at afgive ansvaret for J80eren Housa til næste
sæson. Der skal derfor findes en ny bådsmand til Housa. Klubben har købt stativet af Dan for kr.
4.000. Ole har skiftet propellen på RIBen, pris kr. 1.000. Budget uændret for 2017. To do: ny
bådsmand til J80eren skal findes.

Aktivitetsudvalget v/Bent Andersen
Hjemmesiden er ikke opdateret mht. hvem, der står for udvalgene. Der er vigende tilslutning til nogle
aktiviteter, andre kører godt, fx traveturen. Der bliver god forplejning til standerstrygning lørdag den
29. oktober kl. 14. Budget for 2017: kr. 3.500

Sejlerskole v/Jerrik og Finn
En succes med udsigt til at 15 kursister fortsætter næste sæson. Sociale aktiviteter for denne gruppe
kunne gi nyt liv i klubben. 2017 ny opstart med i alt 20 kursister og gerne 2 nye instruktører. HB
betaler instruktørkursus i Dansk Sejlunion.

Juniorer
Majbritt og Jan er tovholdere. Fortsat god søgning til sejlads for unge. De fleste optimistjoller er i
ringe forfatning. Klubben mangler flere BIC, Tera eller Feva joller. Optimistjollerne er gode til
nybegyndere, men ikke tilstrækkeligt til alle andre. Der er gode muligheder for sponsorstøtte til
indkøb af nye joller. To do: Hvem søger fonde?

Surf
Ny tovholder er Pernille Tang Kristensen. Der er pt ingen instruktør til surferne, Thomas er stoppet.
Pernille undersøger om der kunne være nogle nye på vej. Klubbens RIB skal serviceres (styringen!),
der ønskes en ny propelbeskyttelse. 2016 priser er: for børn kr. 300 for surf (udstyr) plus kontingent
til HB kr. 300, for voksne er kontingentet kr. 600. Klubben tilbyder instruktørkursus til evt. nye
instruktører.

Hou Bådelaug
Kapsejlads
Der skal findes nye medlemmer til udvalget, herunder en ny formand. Kim Okkels er stoppet, den
hidtidige formand stopper til årets udgang. Svend Erik Nielsen fortsætter. Ønske om at indkøbe fire
gule bøjer. To do: ny formand skal findes

Matchrace
HMI ønsker at lave en ny aftale. Fremover klargør de deres både selv, både forår og efterår. HMIs
udspil er at HB skal betale kr. 10.000 om året for brug af tre J80ere i to timer om ugen (ikke juli
måned og når HMI er på tur). HMI bruger klubbens J80 til ture og deres undervisning. Der er aftalt et
forhandlingsmøde med HMI den 25. oktober. Den samlede indtægt i matchrace er i 2016 kr. 7500,
som skal dække udgifter til driften af J80eren.

Evt.
Gulvet i materialeskuret er endnu ikke blevet malet, aftalen var at det skal ske inden udgangen af
oktober måned – 2016.
Lørdag den 29. oktober 2016 kl. 14 er der standerstrygning

Referat: André

