Ho Bugt Sejlklub
Bestyrelsesmøde
Mandag d. 1 maj 2017
kl. 20.00 i Messen
Side: 1/1

Referant: Bjarne Lindquist

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

Fraværende:
Martin Jeppesen

Pkt: Dagsorden:

Referat:

1

Godkendelse af referat fra sidste møde.

Godkendt.

2

Evaluering af Stander skift – arbejdsdag.

Godt fremmøde med mere en 50 personer.
Alle opgaver blev løst.
Festen om aftenen var hyggelig, med blandt andet
stoledans. Maden var super lækker.

2

Jakker

Klubjakker kan stadig erhverves af alle medlemmer
til kr. 400,-; Ikke medlemmer kr. 600,Træner kan få en ny.

3

Kontingent for 2017.

Rykker sendes ud i denne uge.

4

Skole omkostning.

Alle der går på skole i Ho Bugt Sejlklub betaler kr.
500,- for at modtage undervisning.

Motor båds kapajns bevis.

Nye datoer kommer på hjemmesiden.

Speedbåds certificat.

Hvor mange kunne være interreseret. (Henrik)

5

WiFi i klubhuset

Ny antenne er bestilt.

6

Mobil Pay.

Martin undersøger mulighederne, vi vil gerne have 2
måder der kan betales på.

7

Hjemmeside. Lone kontakter Sus for næste møde
omkring hjemmesiden.

Doodle er sendt ud og ny dato aftales.

8

Fortøjnings bøjer.

Bøjer er etableret som et forsøg i denne sæson, der
vil blive evalueret til efteråret.

9

Koordinering af aktiviteter.

Faste hovedaktiviteter planlægges 2 år frem.
Øvrige aktivitere planlægges i 4 kvartal for den
kommende sæson.

10

Prøv fartøjstyper

Henrik, Lone og Carsten arrangerer.
Program udarbejdes.
Diverse udvalg kontaktes.

11

Esbjerg Strand

Projektet er reduceret med 1/3 på prisen.
Opbevaring af joller og værksted bliver ikke aktuelt,
vi fortsætter med Fiskerihavnsgade 23.

Mere plads på Fiskerihavnsgade 23

Der undersøges om vi kan overtage den tidligere
dykkers faciliteter.

Hjertestarter skal hænges op udvendigt.

Fur og Jan laver en plan.

Lys i Magasinet

Der hænges lys op i magasinet, ved sejlnet og over
opslagstavle.

Under broen – Magasin for SUP og ligende.

Projektet projekteres til gennemførelse i år.

Næste bestyrelses møde.

Tirsdag d. 30 maj 2017 kl:19:00 Messen.
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