
Referat bestyrelsesmøde Ho Bugt Sejlklub  
June 11, 2013 
Present: Glenn, Bjarne, Søren, Lars og Martin 
Referent: Martin 
  

1) Godkendelse af sidste mødes referat 

Referat fra sidste bestyrelsesmøde - Godkendt 

2) Nyt fra formanden 

• Nøgle til magasin fungerer ikke – Firmaet som installerede systemet kommer d. 13/6 og kigger på 
det. 

• A-nøgle skal tilbage leveres fra de personer som ikke længere har behov for at have disse.  
• Brik-nøgle kommer på teknikrum, Bjarne bestiller dette. A-nøgle skal på messen og baderum (brik 

forbliver ligeledes på disse døre). 

3) Nyt fra kasseren 

Der er ikke fundet sponsor til subs (de adspurgte har ikke ønsket at sponsere), vi udarbejder en ansøgning 
som vi sender ud.  Vi forsøger at få Søren Christensen til at hjælpe med at forfatte en ansøgning. 
Kommunen afholder orientering omkring nye tilskudsrelger for foreninger d. 17/06 hvor kasseren vil 
deltage. 

4) Nyt fra kommunen 

• Kommunen kommer med ekstra jord til diget. 
• Kommunen vil betale vores udgifter til afmærkning af havbadet, da dette ikke er synligt ved 

højvande. 

5) Nyt fra udvalgene 

Der er fuld gang i surf-afdelingen. Der vil blive indkøbt plastgræs til bådhuset til beskyttelse af de nye sejl 
under opmagasinering (sponseret af Blue Water). Der er bevilget 3 nye boards til surfafdelingen da de 
nuværende er lånt af West Wind Bork og på et tidspunkt skal tilbageleveres. 
Der er god tilslutning til sejlerskolen mandag. 

6) Indkomne punkter 

• Lars har lavet udkast til brugsregler for nyindkøbte kajakker og subs. Godkendt med mindre 
tilføjelser/præciseringer. Vil komme på hjemmesiden snarest. 

• Sponsering subs – se punkt 3 
• Bjarne laver udkast til ordensregler for magasinet samt åben/lukket port. 
• Forsikring – ej behandlet 
• Jolle pladsen skal ikke bruges til opmagasinering af medlemmernes trailers. Disse kan parkeres på 

havnen. 
• Bjarne udsender rykker på kontingent. Kasseren skal have adgang til at kunne gøre dette fremover. 

7) Projekter, status på igangværende og nye 

 
Listen blev gennemgået. 
Bestyrelses kalender/årshjul skal udarbejdes. 
 


