Referat bestyrelsesmøde HB
Dato og sted: Klubhuset, Hou Havn 27. September 2017 kl 18.00
Til stede: Claus, Peter og Kim
Fraværende: André, Svend Erik

1. Siden sidst
Intro flyers. (André). Intet nyt. Flyttet til TODO
Børneattester (Kim). Intet nyt
TODO listen (http://hblaug.dk/om-hou-baadelaug/referater/besttodo.aspx) opdateret.

2. Udvalgsnyt
Matchrace: Sæsonnen afsluttet. Rimelig stabil tilslutning til 2 (en sjælden gang 3) både. Vinteren vil
blive brugt på teori en mandag om måneden
Jollesejlads: Der er stabilt 11 jollesejlere, hvoraf de 4 er ny tilkomne I år. Jan har meddelt at han
stopper som træner efter denne sæson
Kapsejlads: Sæson afsluttet. God opbakning til det praktiske. Tunø-rundt var ramt af vindstille så selv
den korte bane blev for lang
Surf: 25 tilmeldte.Svingende deltagelse. Kan godt bruge flere trænere og bådførere.
Materiel: Ny motor er indkøbt og monteret. Sæde bliver lavet til vinter
Sejlerskole: Sæsonnen afsluttet. 15 elever færdig med 2. år. 4 færdig med første. En håndfuld allerede
på venteliste til næste sæson.
Aktivitetsudvalg: Kommende aktiviteter: Juleafslutning. Der barsles med et par vinter arrangementer.
Bent trækker sig som udvalgsformand med udgang af året. Flere nye deltager til årets arrangementer.

3. Økonomi
Kassereren siger det siger fint ud. Bl.a. grundet flere medlemmer og mere kommunal støtte end
budgeteret.

4. Generalforsamling
Foreløbig dato: Tirsdag 6/2 2018. Reservation af klublokale: AH: Kim

5. Materiale tilskud.
Der er ansøgningsfrist 15. oktober. Vi søger om tilskud til ‘junior surf sejl’ samt støtte til vores motor
indkøb. (AH: Claus)

6. Klubkonference
Der er klubkonference 18. novmeber I Vingsted (http://sejlsport.dk/mere/klubkonferencen).
Udvalgsformænd tilbydes deltagelse lørdag. Frist 6. november. AH: Kim

7. Manglende kontakt til udvalgene
Det blev besluttet at invitere klubformændene med til de kommende bestyrelses møder I et forsøg på at
binde klubben lidt mere sammen. AH: Kim

8. Næste bestyrelsesmøde
Fastsat til 15. november. Måske på værftet (AH: Peter)
Fokus på planer/økonomi for 2018.

9. Evt.
Intet vendt

