Bestyrelsesmøde Hou Bådelaug
Referat.
Ad pkt 1 Siden sidst

Juniorer
Det har været en rigtig fin sæson med ca 20 aktive sejlere og fin opbakning fra
forældrene.
Det kan være lidt svært at styre hvem der er medlem og hvem der er på prøve,
så fremover indføres et kartoteksblad på hver enkelt sejler.

Kapsejlads
God sæson med rimelig god tilslutning
Der laves i vinter en regelaften sammen med Norsminde

Surf
Varierende kontingentbetaling, mange betaler kun 200 kr.
Fra næste sæson skal der styr på kontingent fra surfere, og der skal ligeledes styr
på at der altid er en ledsagebåd med surferne.

Sejlerskole
2 sejlere har meldt sig som instruktører, og HMI vil stille både til rådighed.
Fremtidigt forløb samt annoncering skal aftales.

Matchrace
Bådoptagning planlagt til 24-25/10.
Genakkere lægges til tørre i klubbens bådeskur, men det skaber problemer for
jollefolket. Ulrik skal kontaktes for en bedre løsning.

Økonomi
Regnskabet ser fint ud. Vi har fået flere penge i tilskud end forventet og
medlemsantallet er uændret.
Gummibåden er netop blevet repareret for 4500kr. Der skal laves et
materieludvalg som holder styr på følgebåd og J80. Indtil da, bedes Per fra
Egmont om at lave vinterservice på ledsagebåden.
HBL har modtaget 2x5000 kr fra Hou Hallens Venner. Pengene skal bruges til
bænke, holdere til sejl og en rampe til surferne. Pengene udløses først når det
ønskede projekt er realiseret.

Ad pkt 2. Nyt fra havnen
Der har været afholdt en visionsdag hvor mange gode forslag kom frem. Når
forslagene er færdigbehandlet, bliver idekataloget lagt på havnens hjemmeside.
Der arbejdes på at udforme en ny kontrakt mellem havn og kommune.

Ad pkt 3 Kommende aktiviteter
Standerstrygning lørdag d.24/10 kl.14
Udvalgsmøde med frokost d.24/11. Her bliver kalender for 2016 fastlagt.
Generalforsamling d.24/2 2016 kl.19
Ad pkt. 4 Kommende aktiviteter
Tirsdag den 24. november kl. 18 mødes bestyrelsen med formænd for udvalgene.
På dagsorden er bl.a. budget og kalenderen for 2016 samt udvalgenes opgaver
og bemanding. De enkelte udvalg bedes indgive evt. ønsker til budget 2016
senest ved mødet den 24.11.15.

Ad pkt. 5 Budget 2016
Ved mødet den 24.11.15 vil formanden forelægge et forslag til budget 2016. Det
endelige budgetforslag vil blive udsendt sammen med indkaldelsen til
generalforsamlingen i foråret 2016.

Ad pkt. 6 Generalforsamlingen 2016
Generalforsamlingen afholdes onsdag den 24. februar 2016 kl. 19. Indkaldelse
skal ske skriftligt og senest 14 dage før. Kim undersøger muligheden for at
indkalde via emails. Gemma og André er på valg. André genopstiller. Gemma
ønsker ikke genvalg. Der skal derfor findes en ny kasserer. Evt. ændringsforslag
til vedtægterne skal tilsendes bestyrelsen inden 15.12.15.

Ad pkt. 7 Udvalgene
På mødet den 24. november vil udvalgenes rolle og bemanding blive drøftet.
Bestyrelsen har et ønske om en person, der har ansvaret for alt udstyr og
materiel.

Ad pkt. 8 Velos forsikring
Velos har kontaktet formanden med et tilbud. Det er ikke entydigt, hvor fordelene
kunne ligge. Der er desuden mange andre aktører på markedet med lignende
tilbud. Det vurderes at tilbuddet ikke er attraktivt.

Ad pkt. 9 Andet
Forslag: at kontakte en sejlmager med ønske om en klubaftale, dvs. at
medlemmer af HB får rabat ved køb eller reparationer.
Der er bestilt inventar til jolleskuret: bl.a. transportvogn til optimistsejl/rig og
bænke til omklædning. Hou hallens venner har givet tilsagn om støtte til disse
anskaffelser.
Klubben har bedt Hou Lystbådehavns bestyrelse om at få malet gulvet i
jolleskuret. Den rå beton støver og slider på materiellet; desuden er det svært at
holde ren. Søren tager emnet op på bestyrelsens næstkommende møde.
Rampen til søsætning af jollerne er meget glat. Børnene risikerer at komme til
skade. Der ønskes påmonteret ribber på en del af rampen. Majbritt kontakter
havnefogeden herom.

