
Ho Bugt Sejlklub - Bestyrelsesmøde torsdag d. 24 marts 2011 kl. 18:30 i klubhuset.

A. Godkendelse af referat.

B. Vadehavets Bådklubber.
Vadehavets Bådklubber har rettet henvendelse og ønsker os som medlem, de pointerer at foreningen 
har redesignet deres organisation så de nu fremstår og virker som en demokratisk forening.
Deres formål er:
"Styrke sammenholdet og fællesskabet klubberne imellem. 
Opnå indflydelse på de beslutninger, der vedrører vore fremtidige muligheder for sejlads i 
Vadehavet.
Virke for et større kendskab til Vadehavet, Vadehavets sårbare miljø og mulighederne for sejlads."
De har en hjemmeside hvor i kan læse mere. http://www.vadehavetsbaadklubber.dk/

C. Sponser politik
Vi bør have en politik på området, hvor kan sponsorer få deres navn, hvor længe skal de f.eks. Være 
på hjemmesiden etc.

D. Standerhejsning.
Planlægning af standerhejsning, hvordan organiserer vi det. Nedsættelse af arbejdshold.

E. Lokale og anlægsfonden – En af de store sponsorer til klubhuset.
Til brug for deres blad som udkommer 2 gange om året. Vil de bringe en artikel om Ho Bugt 
Sejlklub, der er aftalt lørdag d. 30 april kl. Ca 13 til16 hvor de vil komme 2 mand m/k, de vil gerne 
have billeder med en god blanding af medlemmer som er i gang med deres respektive aktiviteter. 
Der vil være tvungen MorgenBadning om eftermiddagen.

F. Kort referat fra møde med kommunen om "Foreningsguiden". (Bjarne & Nils)

G: Kort referat fra Kredsen. (Nils)

H. Brug af klublokale:
Hvordan og hvem kan booke klublokalet, har vi en holdning til det, skal der være en booking 
person eller...?

I. Organisationsdiagram, gennemgåes.
Se vedhæftet dokument.

J. Budget for 2011.
Hvert ansvarsområde indberetter et budgettal for de respektiveudvalg, Bj@rne har et regneark klar, 
kom gerne med tallene inden bestyrelsesmødet. I kan se jeres ansvarsområder på vedlagte 
organisationsdiagram.

K: Revision af plan for bestyrelsesmøder.

L. Opgavelisten:
Som et fast punkt gennemgår vi opgavelisten, fjerner afsluttede opgaver og tilføjer nye.
(Se vedlagt dokument)

M. Eventuelt

Bj@rne

mailto:Bj@rne

