Referat for bestyresles møde Hou Bådelaug
Tid / Sted: Mandag 30. marts hos Kim
Deltagere: Majbritt, Gemma, Kim
Fraværende: Søren, André
Pkt 1. Økonomi
Kontingent indbetalinger ved at være kommet ind. Mangler stadig nogle junior
navne/addresser.
Gemma + Majbritt koordinerer indbyrdes
Lokale tilskud er søgt for indeværende år
Pkt 2. Havnen
Intet at berette
Pkt 3. Husleje bådskur
Ingen afklaring. Det blev bemærket at det ud fra havnebestyrelsens seneste referat
tilsyneladende ikke har været vendt her.
Pkt 4. Aktiviteter den kommende tid.
Standerhejsning 18. april.
Alle synes det er en lidt tynd tradition som har overlevet sig selv. Diskutterede om
det evt er noget for hele havnen.
Vi snakker sammen dagene op til eventet og fordeler opgaver
Windsurf start 7. april: Intet nyt
Matchrace start 13. april: HMI både næsten klargjorte. Housa søsætning ukendt
Kapsejlads. Start 15. april (info aften): Endnu ikke mange tilmeldte
Jollesejlads. Start 4. maj:
Info mail rundsendt.
Majbritt lidt bekymret for status på gummibåden
Pkt 5. Generalforsamlingen 2015
Det blev på generalforsamlingen pålagt bestyrelsen at kigge på hvad klubben tilbyder/kan
tilbyde ikke kapsejlere.
På bestyrelsesmødet blev vendt emner som flere klubture, flotille sejladser og
sejlerskole.
Pkt 6. Havnens generalforsamling
Umiddelbart ikke noget. Det blev diskutteret om måden at sammensætte havne bestyrelsen
på kunne gøres anderledes. Ikke noget vi vil gøre noget ved pt.
Pkt 7 Bestyrelsesarbejdet fremover.
Med udgangspkt i klubbens formåls paragraf blev klubbens aktiviter diskutteret
Med reference også til pkt 5 blev det vedtaget at arbejde for at bringe sejlerskolen på
fode igen. Vi er nok for sent ude til at nå noget dette forår, men kan måske lave en
spæd start efter sommerferien.
Kim laver opslag på hjemme siden om interesse tilkendegivelse fra både
potentielle undervisere og potentielle elever
Pkt 8 Evt./ Diverse
Email: Gemma fortalte om klubbens fælles email konto mail.hblaug@gmail.com

Webside:
Alle er enige om at hjemmesiden trænger til en oprydning. Emnet tages op til næste
møde.
Junior afdelingen vil gerne have adgang til at lægge ting ind. Kim følger op
Klubstandere:
Der skal indkøbes nye klubstandere. Vi vælger i år at give dem bort, da alt for mange
sejler rundt med gamle flossede standere. Opslag herom på hjemme siden når vi har
nye på lager. Gemma bestiller klubstandere, Kim bestiller DS standere
Udvalg:
Vi vil prøve at lave et tættere arbejde med vore udvalg. Laver fælles møde I løbet af
foråret for at afklare budget behov, forventninger, fokus områder og mangel på
samme (fx materiale vedligehold)
Næste møde ultimo maj. Doodle poll rundsendes

