Ho Bugt Sejlklub
Bestyrelsesmøde
Onsdag d. 11. marts 2015
kl. 18.00 i Messen
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Referat:
Tilstede:
Bjarne Lindquist (Referent)
Jesper Fahnøe
Carsten Kousgaard
Søren Lambertsen
Henrik Melsen Larsen

Fraværende:
Lene Hemmsen
Martin Jeppesen

Pkt: Dagsorden:

Referat:

1

Godkendelse af referat fra sidste møde

Referatet blev godkendt.

2

Evaluering af KickOff.

a. Fint fremmøde med ca. 45 medlemmer..
b. Fint at holde det i klubhuset.
c. Fin opdeling med en præsentation og arbejde i
workshops, der er kommet mange fine ”udvalgs arbejds
beskrivelser” disse er ved at blive samlet og vil blive
publiceret på hjemmesiden under Organisation.
d. Bestyrelsens arbejder på at alle medlemmer der er
interreseret kan deltage i et udvalg, dette styrker klub
ånden, og arbejdsopgaverne bliver lettere at løfte når vi er
mange der hjælper til.
e. Vigtigt var at alle der var interreseret fik en opgave – og
det gjorde de.
f. Nu må vi så se hvad vi finder på til KickOff til næste år.
(Bestyrelsen)

3

Renovering af jollepladsen

Jollepladsen er meget slidt mod syd, kommunen kontaktes
for udbedring af den sydlige del. Samtidig arbejdes der på
at få renoveret optimist jolle pladsen. (Bjarne)

4

Stander fra lille til stor stander.

Dagen bliver planlagt, en liste med opgaver præsenteres.
Mange af opgaverne og sammensætningen af de
involverede personer blev besluttet på KickOff.

5

Kommunen og tilsvarende interresenter afholder af og til
info-, dialog-, og andre typer af møder.

Det er vigtigt at vi holder os orinteret i lokal smafundet, og
at vi deltager i relevante møder der kan have indflydelse
på sejlklubbens virke. Med hensyn til ny lystbådehavn der
er planlagt at skulle etableres Nord for 6 bassin, kan det
være relevant at vi bliver inviteret til møder, vi vil kontakte
kommunen. Her er det vores aktivitet på Fiskerihavnsgade
23, der kan gå hen og blive aktuel.
(Søren)

6

Bådsmænd til klubbens sejl joller

Bådsmændene for klubbens wayfarer og HobieCat
kontaktes og der laves en plan for bådenes udrustning i
samarbejde med disse.

7

Magasinet

a. Der opstilles 1 sektion med 10 nye hylder til opbevaring
af grej, disse bliver administreret af hylde@HBSejlklub.dk.
b. Der monteres hjul under de blå skabe, formålet er at
kunne ommøblere efter behov.
c. Der etableres lys over opslagstavlen.

8

Inventar liste

For at holde styr på Sejl klubbens værdier, konsolideres
alle udstyrslister, i en samlet liste. Herefter vil der blive
vurderet om klubbens forsikrings dækning er passende.
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9

Hjemmesiden

Indholdet på hjemmesiden trænger flere steder til en
opdatering. Vi vil i samarbejde med Jens Konge der er
webmaster@hbsejlklub.dk, lave en plan for dette arbejde.
De respektive udvalg der ejer informationen vil blive
kontaktet i løbet af foråret, formålet er at hjemmesiden skal
frmstå opdatert og indeholde relevant materiale, der er
intuitivt let at finde. Den kan blive svær… (Bestyrelsen)

10

Næste bestyrelses møde

14 april klokken 18:00 > 21:00
Et stort punkt er her implementering af værktøjet
”Klubbens Årsplan”, vi følger køreplanen der er givet i
pjecen der er udgivet af Danmarks Idræts-forbund. For at
starte det korrekt op bruger vi 1 time til en workshop, vi
bliver ikke færdige, Bjarne rundsender pjecen ud. Formålet
er at give bestyrelsen et arbejdsredskab, så vi er fri for at
huske! (Carsten)

