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Ho Bugt Sejlklub Bestyrelsesmøde referat
2 februar 2013 Messen kl. 12:00 til 17:00
Tilstede:

Bjarne Lindquist
Lars Thyme
Martin Jeppesen
Glen Ludvigsen
Søren Jensen

Fraværende: Jesper Fahnøe
Frederik Jensen
Referent:

Bjarne Lindquist

a. Byde Martin velkommen.
Martin blev budt velkommen og han kunne fortælle at han havde haft
kontakt til Nils Kragh og en del materialer var blevet overdraget,
og han havde også en række spørgsmål som er behandlet under punkt b.
b. Se på opgaverne ifm. kassererhvervet, hvordan kan/skal vi organisere det?
Martin skal have adgang til, HBSadmin (er sket).
Hjemmesiden skal opdateres med den nye bestyrelse og kontakt hertil (er sket).
Forslag om at skifte bank til Sydbank i Hjerting (er sket).
Hvem er ansvarlig for at opkræve kontingent? Det er formand & kasseren (er sket).
Hvem informerer kasseren ved sejlerskole, bådplads, hylde? Det er den ansvarlige
for de ting vi tager penge for der informerer kasseren, f.eks. kan kun hylde
formanden dele hylder ud, og det er denne der informerer kasseren.
Søgning af tilskud hos kommunen er formand og kasseren ansvarlig for.
Har vi i klubben de nødvendige forsikringer, punktet overføres til opgavelisten
Jesper har påtaget sig opgaven og kontakter Nils, Sejlunionen og skaffer
overblik.
Kasserer erhvervet bliver konstrueret således at det kun omfatter økonomi,
alle budget ansvarlige bliver informert om at budgetterne skal overholdes,
og hvorledes indkøb skal registreres. Der vil blive udarbejdet et skriv.
c. Fastlægge mødedatoer for resten af året.
Bestyrelses møderne for resten af året blev planlagt.
Og ligeledes Standerskift fra vinter- til sommersæson og visa versa.
Alt er ført til protekols på aktivitetslisten på hjemmesiden.
d. Ændre indmeldelses procedure, samt sikre at relevante personer får besked.
På hjemmesiden skal man kunne melde sig ind via en formular, samt forespørge
på ledig kapacitet på hylde, bådplads etc. Formularen vil blive tilrettet,
således at der vil gå emails til de respektive udvalgs.
Bjarne kommer med forslag.
e. Ungdomsvenlig sejlklub.
De sidste dokumenter samles sammen og sendes til sejlunionen, således
vi kan få fornyet vores certifikat. Lars kigger på det.
f. For at målrette kommunikationen så oprettes der de nødvendige email adresser
under domænet @HBSejlklub.dk, f.eks. jolleplads@HBSejlklub.dk, det bliver
deres primære kommunikations vej. (er sket).
Næste møde er planlagt til 5 Marts kl. 19:00 i Messen.
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