Ho Bugt Sejlklub Dagsorden bestyrelsesmøde
Onsdag d. 2 april 2014 kl. 18.30 – 21.00
Næste møde: 6. Maj kl 18.30
1: referat er godkendt
2: Nyt fra formanden
a. organisations planen: offentliggøres til standerhejsning. Lars Hansen og Søren G. står for
optimisterne.
b. Klubbens årsplan: laves til standerhejsning (Lene)
c. Udsendelse af kontingent opkrævning for 2014-2015. Kontingent opkrævningen er udsendt og
rigtig mange har reageret pr. email disse er under behandling, dette arbejde vil blive færdiggjort
inden påske. 1. Rykker sendes ud 6. april., udmeldelse sker herefter.
d. Data fra nuværende system er flyttet til opdateret system. Systemet tages i brug fra 1. April
hvorefter alle relevante udvalgsformænd automatisk vil få tilsendt medlemslister.
3: Nyt fra kassereren / økonomi status: Mange har allerede betalt kontigent.
4: Nyt fra kommunen / samarbejdspartnere:
a. Der er søgt om tilskud til klubbens medlemmer.
b. Underskrevet vedtægter er afleveret til kommunen.
5: Nyt fra udvalgene
a. Hjemmesiden bliver ryddet op (Lene). Ungdomsafdelingen har lavet en FB gruppe til hurtig
kommunikation, som hedder “Ho Bugt Sejlklub - Ungdom”. Facebook link "surf Esbjerg" og “Ho
Bugt Sejlklub – Ungdom” sendes til Jens.
b. Surf: der er laver undervisningsplan og fundet trænere.
c. Sejlere: kursus om mandagen er en stor succes.
6: Indkommende punkter.
a. planlægning af standerhejsning / Oprydningsdag er på plads.
b. Torm aktivitetsdag afholdes den 24. Maj
c. Antallet af følgebåde er vurderet. Om torsdagen er der 2 følge både til 20 optimister og 1
følgebåd til 6 stk feva sejlere. For at sikre søsikkerheden, planlægger vi at søge midler til endnu en
følgebåd (Martin og Glen).
d. udvidelse af hylde pladser med 1 sektion med 8 lange hylder. Bjarne indhenter tilbud.
7: Vindmåler er klar til installation (installation påbegyndes til standerhejsning)
8: Eventuelt.
- Opfølgning af aftalerne på vinduespudsning og rengøring (Bjarne)
- Vadehavets bådklubber har sendt ansøgning omkring projekt Vadehavet.
- Opfølgning på Børneattester. Trænere skal give adgang via nem ID (Lene)
- Klubben betaler leje af trailere til stævner og arrangementer, så klubbens medlemmer kan få
transporteret udstyr. Se freetrailer.dk, der kan evt. laves et stativ.
- Faste/stationære bøjer lægges ud. Vagn kan hjælpe med at lægge ud og indkøb. (Glen)

