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

Referant: Bjarne Lindquist

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

Fraværende:
Martin Jeppesen
Henrik Melsen Larsen

Referat:

1

Godkendelse af referat fra sidste møde.

Godkendt.

2

Standerskifte – evaluering

Navnet ændres til ’Sæson Standerskifte-Arbejdsdag’
og der laves en inbydelse med program for at alle
kender formålet med dagen.
Skabelon til indbydelse. BL
God dag med ca 50 fremmødte, rigtig dejlig frokost.

3

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

Ho Bugt Sejlklub har 5 nøgler til Havnehallen.

Numrene på nøglerne skal opgives, og der vil blive
udstedt et lånebevis.

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

4

Opgave liste implementeres.

Implementeres.

5

Der laves en sejlhylde til klub sejl. Jan. Ongoing.

Vinter projekt.

6

Følgebåds kaptajn kursus, de første 6 kurser er
afholdt. Og der vil efter behov blive oprettet flere.

Liste over personer der har været gennem kurset, vil
blive skrevet ind i booking kalenderen der er placeret
i magasinet.

7

Ny følgebåd til erstatning af den røde.

Martin og Bjarne, Glen, Sune.
Der vælges en type som godkendes af bestyrelsen,
Fonde er søgt til indkøb af ny følgebåd, dette arbejde Mødendkaldelse og videre forløb koordineres af
vil fortsætte. Indtil finianceringen er på plads. Der vil Martin.
blive lavet research på type og størrelse.
Hvem går i udvalg?

8

General forsamling 2016 planlægning

Budget for 2017,
- Udvalgene spørges pr. email ang. budget 2017,
inden søndag d. 6 november.
General forsamlings Indkaldelse sendes ud onsdag
d. 2 november.

9

Hjemmeside. Status
Lone kontakter Sus for næste møde omkring
hjemmesiden.

Der vil fortsat blive arbejdet på den nye hjemmeside,
næste step planlægges af Lone. Der planlægges en
hjemmeside workshop for bestyrelsen, hvor Sus
inviteres. Workshop primo 2017.

10

Følgebåde opmærkes.
Punktet flyttes til ’Forårs standerskift – arbejdsdag’
Motor benzintank slanger etc. Opmærkes så udstyret
følger den enkelte jolle. Glenn.

11

Jollevogne til følgebåde. Det bliver et vinter projekt
Disse kigges efter, og de manglende styr og
understøtninger skaffes og monteres. Jan.

Ordnes i løbet af vinteren.
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12

Summercamp 2017

Lone laver et opslag.

Lone koordinerer og undersøger muligheder.
Generel opfordring til at arrangere social
arrangement.
13

Messen
Gulvet trænger til ny overfladebehandling,
muligheder undersøges.

Forventer svar inden 13 november.

14

Mail omkring Surf- og boardsport

CK gransker henvendelsen, og informerer.

15

Næste bestyrelses møde.

Mandag d. 14 november 18:30 -> 20:00
Tirsdag d. 22 november 18:30 -> 21:00

