Referat for bestyrelsesmøde Hou Bådelaug
Bestyrelsesmøde 4. Januar 2017 hos Claus
Deltager: Claus, André, Kim
Fraværende: Majbritt, Peter
1. Todo / Opfølgning på referat
Claus: Mangler stadig adgang til Matchrace konto
Kim: Tager opgaven med VHF indkøb
2. Kort fra udvalg
2/3: Der planlægges med en klubaften omkring pigetur til Caribien
16/1: Opstarts møde for Surf. DS klubkonsulenter deltager
19/12: Der var info om sejlsport 2018 eventet. Der skal bruges mange frivillige. André vil kort
nævne det under punktet Eventuelt på generalforsamling
3. Standerhejsning
Datoen fastsættes til lørdag den 22. april kl 14.00
Kim skal fremskaffe ny stander
4. Generalforsamling
Indkaldelse: Claus laver udkast til indkaldelse. Rundsendes senest d. 16. januar, da vi stadig har
klubmedlemmer uden (kendt) e-post.
Kim checker op (senest 8. januar) omkring mulige vedtægtsændringer (forkastet sidste år).
Claus ser også gerne muligheden for evt blot at sende en indkaldelse om tid og sted evt via SMS
og så henvise til dagsorden mm på hjemmesiden.
Kim rundsender udkast til bestyrelsens beretning senest d 15. januar
På valg:
Majbritt – ønsker genvalg
Peter som er suppleant efter Sørens udtræden er naturligt på valg. Peter ønsker ikke at
sidde I bestyrelsen.
5. Regnskab
Claus gennemgik regnskabet. Trods et par misforståelser i løbet af året er det stadig et hæderligt
resultat. Vi havde en lang diskussion om periodisering og henlæggelser. Claus forsøger at få lidt
hjælp fra Gemma.
Claus får gennemgået regnskabet af revisorerne senest d. 15. januar.
6. Budget
Claus gennemgik et budget forslag. Bortset fra nogle mindre justering blev det accepteret.
7. Evt
Vores hjemmeside er helt I knæ. Var endda helt nede op til jul. Det skal løses hurtigst muligt.
Kim snakker med kollega omkring dennes erfaring med diverse systemer.
Idata som pt hoster vores side er kommet med et tilbud på et andet system. Kim kontakter idata
Vi vil meget gerne også have mulighed for mail og kalender funktionalitet.

