HBL Udvalgsmøde d.24/11 2015.
Formanden bød velkommen, og inden han gav ordet til de enkelte udvalg, foreslog han at der bliver lavet
en beskrivelse af hvert udvalgs opgaver og ansvarsområde. Det er en opgave som bestyrelsen er
ansvarlig for.
Herefter gik man i gang med en kort redegørelse samt planer for 2016 fra de enkelte udvalg.

Kapsejlads:
Udvalgets formål er at arrangere og afholde kapsejladser.
Der afholdes i vinteren 2016 2 regelaftener sammen med Norsminde Sejlklub. Erik Dahl-Kragh og
Christian Rohte gennemgår kapsejladsreglerne, og arrangementerne afholdes i Egmonts lokaler på
værftet.
André fortalte at der netop har været afholdt Bugt-møde (omfatter alle havne fra Hou til Nappedam), og
her bemærkede André at HBL er godt med mht. antal kapsejlere.
Thomas og Karla fra Sailing Århus fortalte om VM i august 2018, og et test event i 2017.
Det bliver meget store stævner og der bliver brug for 600-800 hjælpere til alle mulige opgaver.
Stævnet vil for alvor sætte Århus på sejlernes verdenskort.
Erik Kragh stopper som klubmåler og Søren N. undersøger om HBL kan købe Eriks målegrej.
Kapsejladsudvalget har en sund økonomi. Gebyrer for deltagelse i sejladser bruges til præmier, og der er
en god indtægt fra salg af brød, øl og vand.
Hou Cup og Tunø Rundt hviler økonomisk i sig selv.

Matchrace:
Der har i 2015 været 12-13 deltagere og efter sommerferien var der stor deltagelse fra HMI.
Der er planlagt klargøring af både 12/3 eller 3/4.
Forårets sejladser går fra 18/4 til 27/6, og efterårets sejladser går fra 8/8 til 19/9.
Matchrace udvalget hviler økonomisk i sig selv, og udvalget giver bidrag til indkøb af nye sejl.

Turudvalg:
Der arrangeres travetur fra havnen d. 7/2.
Petra og Claus Cato vil gerne komme en aften i vinter og fortælle om deres tur Rundt i den Botniske bugt.
Nærmere følger.
Standerhejsning d.13/4 og standerstrygning d.29/10. Bent sørger for forplejning begge dage.
Bent forsøger at låne mini12m til et lille klubstævne d. 21-22/5
Pinseturen går i 2016 til Rosenvold.
Havnens dag d. 5/6.

Fællestur d.26-28/8, nærmere følger.
Gløgg og æbleskiver 3/12.
Forventet forbrug i 2016 er 3000,-kr.

Juniorer:
Der er forskellige udgifter til grej:
Joller skal sættes i stand
1000,- pr jolle i alt
Jollevogne skal repareres
Terajoller
Jollevogn til Tera
Diverse stumper
Kurser Jan, Pia, Majbritt 2700 pr mand 50% tilskud
Benzin
Tur i svømmehal
I alt
Forventede indtægter

12.000
1.000
1.000
2.000
1.000
4.000
500
1.000
22.500
9.000

Der mangler rigge til Tera jollerne så Houhallens Venner skal ansøges om 9.000kr til det formål.

Sejlerskole:
Sejlerskolen starter igen op i 2016 med introduktionsaften d. 26/4 og skolestart d.3/5.
Det primære mål med sejlklubben er at skaffe nye medlemmer, og sejlerskolen følger Dansk Sejlunions
kursus.
Der regnes med 5 instruktører og 3 elever pr båd.
Alle 5 instruktører skal på kursus (i alt4.000), og gebyret for deltagelse er sat til 950,- pr elev.
I Marselisborg er der årelang ventetid på sejlerskole, så kurset forventes at blive fuldtegnet.
Kurset hænger sammen økonomisk ved 6 elever.

Materiel:
Jens Kilt stopper som bådsmand. Ole IF tager over og passer desuden gummibåden.
Housa er i rimelig stand, men trænger til nyt storsejl.
Housa bliver brugt af HMC, juniorer og HMI

Andet:
Søren undersøger om havnen vil stå for maling af gulvet i skuret.

