Referat Bestyrelsesmøde Hou Bådelaug
Tid og sted: Værftet, 15. November 2017. Kl 18.30
Deltagere:
Bestyrelsen: Kim, Svend Erik, Claus, Peter
Fraværende: André.
Udvalg: Windsurf: Bjarne, Jens, Thomas
Ikke repræsenterede udvalg: Jolle, Matchrace, Aktivitet, Materiel

1. Opf. på referat og opgaver.
• Referat fra sidste møde: http://hblaug.dk/media/12243/referat-2017-09.pdf
• Opgave liste: http://hblaug.dk/om-hou-baadelaug/referater/besttodo.aspx
Claus: Der er søgt kr. 7500,- til junior surf rigge fra Kommunens Materialetilskudspulje. Bjarne
mente at vide at alle ansøgere er blevet tilgodeset, så nu skal vi bare ‘se’ pengene
Kim: Klublokale er reserveret til generalforsamling.
Kim: Børneattester hentet hjem. Punktet fjernes af TODO listen
Kommentar til Klub-intro-flyere: Anders (Havnefoged) har indvilliget i at medsende en klubflyer
(elektronisk) når der alligevel rundsendes info materiale til nye andels havere. Mangler stadig
færdiggørelse
Punktet vedr sikkerhedsregler for Jolle og Surf overdrages til Bjarne
Todo liste opdateres (AH: Kim)
2. Kort status fra udvalgene:
Windsurf:
God sæson, 24 surfere (10-12 pr gang), Synes Pioneer dækker støtte behov bedre end vores egen
båd. Kan vi evt udvide vores aftale med Egtmon. AH: Svend Erik + Bjarne
Windsurf arbejder på at udvide træner staben så der evt kan tilbydes træning to gange pr uge
Sæsonnen bød kun på een aflysning gr for meget blæst.
Der blev diskutteret adgang til klubhus. Det håndteres ved individuel køb af el-kort
Jollesejlads:
Vi prøver at samle forældrene i håb om at vi kan finde en løsning. AH: Kim
Aktivitets udvalget:
Bent Andersen fortsætter til og med den planlagte fastelavnstur
Der arbejdes på en klubaften sikkert I Januar
Kapsejlads:
Bruttotrop på 29 både (10-17 pr gang). Frygter lidt manglende deltagelse for næste år.
Tunø rundt uden vind men successfuld fælles spisning

Det årlige møde for bugtens sejlklubber afholdes 23/11. Svend Erik og Kim deltager
Matchrace:
Bruttotrup på 14 personer (2-3 både pr gang).
Der afholdes 3 vinter klubaftener med matchrace relaterede emner
Sejlerskole:
Det første 2. holds elever færdige. Flere udtrykker ønske om at sejle mere. Vi har allerede en
håndfuld på venteliste for 2018.
En del aflysninger over sæsonnen grundet megen blæst.
Materiel:
Housa er kommet på land i samarbejde med matchracerne
3. Kort status fra kassereren
Fin økonomi. Har dog endnu ikke fået regning på motor arbejde, på HMI Surf udstyr samt
klublokale leje
Der er flere medlemmer end sidste år.
4. Motiverede Budget forslag fra udvalgene for 2018
Kim fremviste regneark eksempel med drift og investerings kolonner pr udvalg. Dette rundsendes
separat (evt med årets aktuelle tal, AH Claus) senest start uge 47 (AH: Kim). Senest uge 49 bedes
udvalgene returnere med egne tal hvis de ønsker ændringer.
5. General forsamling
Surf arbejder på at finde en kandidat til den ene af de to pladser der bliver ledige.
Kan vi evt få et nyt aktivitetsudvalg repræsenteret på den sidste plads?
Der skal laves udkast til bestyrelsens beretning. Udkast rundsendes slut december. (AH Kim)
Indkaldelsen skal I følge vedtægterne være medlemmerne skriftligt i hænde senest 14 dage før. Dvs
23. januar. Hvis muligt medsender vi som sædvanligt regnskab + budget forslag (AH: Claus)
6. Aktivitets kalender for 2018
Følgende datoer kendes. Sættes på hjemmesiden: (AH. Kim)
•
•
•
•
•

8/1 Matchrace – teori/vinter
5/2 Matchrace – teori/vinter
6/2 Generalforsamling
11/2 Fastelavnstur (v Bent Andersen)
21/4 Standerhejsning (arbejds dato, arbejds dag?)

Rundsending af elektronisk kalender (AH Svend Erik)

7. Næste møde
10. Januar, Kl 18:30 Asylgade 35 (Hos Peter Bergmann)
Mødet afholdes kun hvis det giver mening. Budget mm prøver vi at arbejde med via mail.
8. Evt
Det opløste søberedskab for brandvæsnet affødte en diskussion om brandvæsnets RIB. Skal den
sælges? Vil den være interessant for HB? For havnen?

