Ho Bugt Sejlklub
Bestyrelsesmøde
Tirsdag d.27 sep 2016
kl. 18.30 i Messen
Side: 1/2

Referant: Bjarne Lindquist

Tilstede:
Bjarne Lindquist (Referent)
Henrik Melsen Larsen
Lone Bredgaard Thuesen
Carsten Kousgaard
Jesper Fahnøe
Jan S. T. Nielsen
Pkt: Dagsorden:
1

Fraværende:
Martin Jeppesen

Referat:

Godkendelse af referat fra sidste møde.
Godkendt.
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Vedtægter skal opdateres i henhold til ekstraordinær Denne er underskrevet og sendes til kommunen.
generalforsamling og sendes til kommunen.
Bjarne medbringer et kopi vi kan underskrive.
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4

Nøgler til havnehallen skal optælles og information
skal gives til Esbjerg kommune.

Ho Bugt Sejlklub har 6 nøgler til Havnehallen.

Per Nielsen og Jens Konge som er ansvarlig for
havnehallen vil lave en optælling.

Per og Jens vender tilbage.
Ho Bugt Sejlklub har 5 nøgler til havnehallen.
Per, Vagn, Jens,Gunnar. Plus 1 nøgle i Nøgleboxen.

Opgave liste implementeres.

Fortløbende opgaver flyttes til listen.

Bjarne Tager forslag med, som aftalt.
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Sejl reol til wayfarer joller.

Der laves en sejlhylde til klub sejl. Jan. Ongoing.
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Følgebåds kaptajn kursus, de første 6 kurser er
afholdt. Og der vil efter behov blive oprettet flere.

Liste over personer der har gennemgået kurset.
Disse skrives i kartoteket.

10

Ny følgebåd til erstatning af den røde.

Der laves ny kampagne til vinter.
Udvalg til dette nedsættes.

Fonde er søgt til indkøb af ny følgebåd, dette arbejde
vil fortsætte. Indtil finianceringen er på plads. Der vil
blive lavet research på type og størrelse.
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Bookning af udstyr:
Der er PT. Lavet en mappe indeholdende.
1 set regler se vedlagt.
Og kalender for 5 wayfarer plus 1 HobieCat.

Involverede personer informeres.
Booking systemet kommer til at omfatte motor
jollerne. 3 stk Stand Up Paddle, 2 stk. Sit On Top
Kajak.
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Hjemmeside.

Lone kontakter Sus for næste møde omkring
hjemmesiden.
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Fælgebåde opmærkes.

Motor benzintank slanger etc. Opmærkes så udstyret
følger den enkelte jolle. Glenn.

Jollevogne til følgebåde

Disse kigges efter, og de manglende styr og
understøtninger skaffes og monteres. Jan.

Summercamp 2017

Lone koordinerer og undersøger muligheder.
Generel opfordring til at arrangere social
arrangement.
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Standerskift 29 okrober 2016.

Afrigning.
Hjul på vogn til surf brædder.
Portene ind til bådhus efterses.
Maling af badet.
Opbevaring syd for bådhuset.

Gulv i Messen

Gulvet trænger til ny overfladebehandling,
muligheder undersøges.

Svømning

Carsten sender svømmetider til aktivitest
kalenderen. Plus planlægger bassinprøver.

Næste bestyrelses møde.

1. Novemberr 2016. Klokken 18:30. Messen.

