Referat af bestyrelsesmøde d.14/3
2016
Deltagere: Claus, André, Majbritt, Kim
1. Konstituering:
Næstformand: André
Kasserer: Claus
Sekretær: Søren
2. Kasserer status:
Claus er I god dialog med Gemma omkring overdragelse. De tager punkterne
som de kommer. Kontingent regninger er rundsendt.
Største problem pt er at Claus ikke har adgang til vore bankkonti. Banken
kræver referat underskrevet af formand og kasserer. Kim følger op
3. Kommende aktiviteter:
Standerhejsning: Kim meldte fra. André overtager. Prøver at få Bent Andersen
med til at forberede, inklusive fremskaffelse af klubstander (Reperation / nyt?)
DS generalforsamling: (9/4) Ingen deltager fra HB
4. Udvalg:
Jollesejlere:
Der er efter sigende indkøbt maling til gulv. Vi håber der bliver malet før
sæsonstart. Når vi kender et tidspunkt kalder Majbritt sammen så skuret kan
blive tømt.
Jolleafdeling (og surf) vil gerne med på den avis annonce sejlerskolen har
snakket om. Søren følger op.
Kim har et udestående omkring børneattester på jolleundervisere
Majbritt har planer om at få lavet en 'sikkerhedsprocedure' I forbindelse med
jolleundervisningen. Det blev foreslået at tænke surf med ind ved samme
lejlighed, da der er modtaget 'klager' omkring brug af bl.a. følgebåden. En slags
'klubkørekort' til følgebåden blev foreslået som en del af sikkerhedsproceduren.
Majbritt tager bolden omkring sikkerhedsprocedure
Fra Hou Hallens venner er der modtaget opfordring til at søge fra deres pulje.
Majbritt søger noget jolle relevant
Surfafdeling: Intet nyt
Aktivitetsudvalg: Intet nyt
Sejlerskole:
Bestyrelsen vedtog at dække selvrisiko ved kaskoskader som følge af
sejlerskolen med op til kr 5000,-

Der er lavet en 'sejlerskole' poster men en avis annonce udestår stadig.
Indtil videre 3 tilmeldte elever
Kapsejlads:
Alt på skinner. Der er åbnet for tilmelding til onsdags sejladser
Matchrace:
Der er indkaldt til J80 klargøring en weekend efter påske
Materiel:
Der blev diskutteret klargøring af Housa. Er det noget vi kan forvente af et
material udvalg? Skal det være sejlerskolen?
Kim holder et møde med materiel udvalget for gensidig afstemning af
forventninger
Det blev diskutteret hvorledes vi får et lidt tættere forhold til de udvalg der ikke
er repræsenteret I bestyrelsen. Pt Aktivitetsudvalg, Matchrace og Materiel.
(Søren har tidligere lovet at følge lidt med I surf afdelingen)
5. Webside
Vi er forholdsvis enige om at hjemmesiden til tider er lidt rodet og har meget
gammel indhold. Vi prøver løbende at holde det lidt opdateret.
Vi betaler en del penge for hostning af hblaug.dk. Claus checker om det ikke
også er muligt fx at få email tilknyttet

Næste møde forslået til mandag 9. maj i klubhuset

