Referat Bestyrelsesmøde Hblaug 27. Feb. 2017
1. Orientering v. formanden, kassereren, m. fl.
• Sejlerskolen 2017: 13 ud af 15 fra sidste år er tilmeldt.

•
•
•

Tilskud fra kommunen modtaget. Følger budget
Claus arbejder på at få mobile pay sat op til klubben
Claus vil arbejde på at lave noget mail gruppe mulighed

2. Konstituering af ny bestyrelse
Formand: Kim Bøndergård Poulsen Næstformand: André Gremaud
Kasserer: Claus Cato
Medlemmer: Majbritt T. Christensen Svend Erik Nielsen (sekretær)
3. Rekruttering af medlemmer til de forskellige udvalg, hvordan?
• HBlaugs bestyrelsesmedlemmer forhører sig hos sejlere/medlemmer, de møder, om de
kunne være interesseret i at komme med i et af vore udvalg.
4. Adgang til hjemmeside
• André opretter Svend Erik som bruger på klubbens hjemmeside og giver ham et minikursus i at ”servicere” den.
5. Arrangementer
Hou Cup
• Dato endnu ikke fastsat
• Bliver kun afholdt hvis flere melder sig til kapsejlads udvalget. Vi ser tiden an
Tunø rundt
• Dato forkert i kalender. Det er den 9. september af hensyn til andre kapsejladser i
området. André retter til
• Pt for få til at afvikle arrangementet. Svend Erik kontakter Norsminde om evt assistance
Kapsejlads:
• Opstartsmøde 26. april kl 19.00 i klubhuset

•
•

1. kapsejlads rykkes til 3. maj. Svend Erik retter kalender
Kim oprettet sædvanlig tilmelding på hjemmesiden. Snarest. Gebyr 200,-. Seneste
tilmelding 12. april, seneste betaling 19. april

Standerhejsning 22. april:
• Aktivitets udvalget står for arrangementet. Klubhus er bestilt.
6. Indkøb af startmærker til kapsejlads – transportvogn (køb af materialer).
• André har købt og modtaget 4 nye startbøjer.
• Svend Erik fremskaffer/bygger en vogn til dem.
7. Udlægning af eget hjælpemærke sydøst for Rønnen?

•

Skal lægges ud på positionen senest 1. april 2017. Ansvarlig?

8. Klubstander – forslag fra SE
• Fandt ingen interesse.
9. Evt.

•

Forslag fra Kim: Lave introflyers om HB til nye sejlere i havnen.
Sætte synligt info-materiale om HB op på havnen. Fx også streamer til garagen

Tilstede: Kim B., Claus C., André, Svend Erik
Fraværende: Majbritt
Referat v.
Svend Erik

