Bestyrelsesmøde Hblaug 8. juni. 2017 – Referat.
Dagsorden:
1. Gennemgang af referatet fra sidste bestyrelsesmøde.
a. Andrè har gang i Introflyers, status på næste bestyrelsesmøde.
2. Orientering v. formanden, kassereren og de enkelte afdelinger:
a. Windsurferne: Surferafdelingen har haft introweekend. De har p. t. 25 tilmeldte. De er
kommet godt i gang med fuld aktivitet hver torsdag.
b. Sejlerskolen: - Er fuldt booket , og der er folk på venteliste.
c. Aktivitetsudvalget: - Standerhejsningen var godt besøgt, og pinseturen til Bogense havde
god tilslutning.
d. Materialeudvalget: Vores påhængsmotor er slidt op, og vi skal have ny motor. Vi beslutter at
købe ny 15 - 20 hk motor.
e. Kapsejladsudvalget: Udvalget har fået flere medlemmer: Peer Kradrup, Jakob Stackelhaus og
Henrik Adsersen.
Onsdagssejladserne er kommet godt i gang. Kirsten Laursen er tiltrådt som hjælper i
dommerbåden; men ”vagtordningen” til hjælp i startgruppen bibeholdes.
Lørdag d. 9. september er der Tunø Rundt.
f. Jolleafdelingen: Jolleskuret skal på dagsordenen til næste bestyrelsesmøde. vi skal have
fundet et system, der virker for alle aktiviteter.
g. Matchrace:

-

h. Kassereren: Der er kun få ”hængepartier” med manglende betaling af kontingent.
3. Økonomi: Der er plads i budgettet til de fornødne reparationer af hjælpebåd.
4. Bådmotor: Beslutning: Der skal købes ny motor 15 – 20 hk af mærket Yamaha. Bestyrelsen
giver Peter Bergmann og Ole IF bemyndigelse at købe motoren og til at træffe aftale
med værftet om montering af denne. De tilser/forestår også den endelige klargøring
af gummibåden. Ole IF deltog i dette punkt.
5.Indkøb af øl og vand – håndtering: Claus forhører sig i Hou Brugs, om vi kan købe der, på det
andet medlemskort. Måske lave en aftale med en leveringsordning, hvis vi køber
stort ind ca. en gang om måneden, så det sikres at ingen af afdelingerne kommer til
at mangle øl eller vand de aftener, hvor de samles i klubhuset.
6. Evt.
a. Der skal rettes nogle steder på hjemmesiden, så alt stemmer.
b. Svend Erik repræsenterede HBlaug på Havnens dag
c. Der skal samles børneattester ind for jolleafdelingen og surferne.
Tilstede: Kim B, Peter B, Svend Erik, Claus C og Ole IF
Afbud: André

