Referat for bestyrelses møde Hou Bådelaug
Tid / Sted: Torsdag 21. Maj i Klubhuset
Deltagere: Majbritt, Gemma, Kim (og på bagkant Søren)
Fraværende: André
Pkt 1. Siden sidst
J80 kommet i vandet med hjælp fra HMI
Pkt 2. Økonomi
Lidt flere seniorer end sidste år – men lidt færre gaste medlemskaber
Påhængsmotoren har nu ca brugt sit budget
Gemma sørger for at søge Hou Hallens venner om støtte. Vi har både “Garderobe” til jolle
sejlere og “Isætningsrampe” til surfere
Pkt 3 Havnen
Det er stadig lidt uklart hvor meget 'lokale tilskud' kommunen giver og hvor meget vi
således skal forvente at betale for leje af jolle skur
Pkt 4 Kommende aktiviteter
Odder by night (4. juni): Vi aflyser. Ingen fra bestyrelsen har tid til at stå for et arrangement
Havnens dag (7. juni): Kim og Gemma (og Søren som repræsentant for havnen) var til
planlægningsmøde med de andre brugere på havnen. Vi forventer at være repræsenteret med
junior afdelingen og med surf afdelingen.
Pkt 5. Regler for brug af J80
Der har været udtrykt bekymring for at 'udenbys' personer skal melde sig ind I klubben
udelukkende med brug af klubbåden for øje, hvilket frygtes at give et uforholdsmæssigt slid
på båden.
Bestyrelsen ser umiddelbart ikke problemer i indeværende regler
(http://hblaug.dk/media/4147/regler_for_brug_af_j80_skoleb_d.pdf) og viser det sig at der
opstår problemer kan vi jo altid tage reglerne op igen
Vi vil se om vi kan få lavet en logbog over brug af J80 for at få et indtryk af hvor meget den
bruges
Pkt 6. Jolle motor
Som nævnt under økonomi har vi allerede bekostet en del på påhængsmotoren. Vi formoder
at det I høj grad skyldes manglende omhu med fx ferskvandsskylning når den I længere tid
oppevares på land. Vi skal have informeret brugerne. André har efter sigende tidligere
snakket med Ole “If” Nielsen omkring en rolle som 'jolle/motor' mand. Vi skal have fulgt op
Pkt 7 Møde med udvalg
Det blev besluttet at indkalde alle 'udvalgs formænd' til en snak om kontingent og budgetter.
Vi kombinerer det med lidt fælles grillhygge. Kim indkalder. 16. juni 17.30
Næste møde efter sommereferien. Tidligst uge 33. Doodle poll rundsendes

