Ho Bugt Sejlklub
Bestyrelsesmøde
Tirsdag d. 16 april 2018
kl. 19.00 i Messen
Referant: Bjarne Lindquist
Tilstede:
Bjarne Lindquist (Referent)
Carsten Kousgaard
Martin Jeppesen
Lone Bredgaard Thuesen
Jan S. T. Nielsen
Henrik Møller
Henrik Fur Lisby

Side: 1/2

Fraværende:
Hele bestyrelsen var samlet.

Pkt: Dagsorden:

Referat:

1

Godkendelse af referat fra sidste møde.

Godkendt.

2

Ny følgebåd.

Følgebåd er købt.
Jollevogn, bygges til den eksakte type jolle og tilpasses til
vores brug. (Jan & Fur)
Martin og Glenn styrer processen.
Der udarbejdes et kaptajnsbevis. Se punkt 14.
Der udarbejdes et regelsæt.
Den nye følgebåd er planlagt klar til brug i løbet af foråret.
Sponser ansvarlig kontaktes for koordinering.

3

Ny medlemmer

Der arbejdes videre, med proceduren. Indtil videre hjælper
Henrik. Lene inddrages.

4

Hylder

Hylder gennemgåes, Der kommer en liste, over ikke relevant
grej, denne lægges på hjemmesiden. Har du lagt grej på en
hylde der ikke er din – fjern det venligst snarest. Ivan, hjælper
Henrik.

5

Medlemstal 14 april.

Henrik Møller og Bjarne indberetter. Denne aktivitet flyttes til
årshjulet der vil blive opdateret på næste bestyrelsesmøde..

6

Opkrævning af kontingent

Opkrævning sendes ud i denne uge. Eventuelt Rykker sendes
ud sidst i april. Bjarne.

7

Ansøgning af jolle vogne.

Sejlklubben får bygget nye jollevogne, disse koordineres af
Jens Konge. Har du brug for en ny Jolle Vogn kontakt Jens
Konge. Carsten koordinerer.

8

Person data forordning.

Forslag til Ho Bugt Sejlklub blev præsenteres af Lone og
Henrik, der udarbejdes en fortegnelse over person
oplysninger.
Data-ansvarlig er fremadrettet: Henrik Møller.
Forslag til privat politik læses igennem, kommentar sendes til
Lone og Henrik. Punktet diskuteres på næste bestyrelses.

9

Børneattester

Carsten laver plan for indhentning af børneattester.

10

Udstyr til surfskolen.

Carsten og Lone undesøger behov, og fremlægger på næste
bestyrelsesmøde.

11

Hydro Foil til kite og windsurf.

Foils indkøbes.
Forslag til indkøring udarbejdes af Henrik Fur. Punktet
diskuteres på næste bestyrelsmøde.

12

Radio kommunikations brugs Kursus

Carsten kontakter Nils Kragh omkring omfang. Jørk tages med
på råd.
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14

Følgebåds kaptajns bevis.

Der arranngeres kurser i løbet af foråret.
Det aktuelle kursus gælder til Hvid og rød rib og de 2 alu joller.
Der vil blive udviklet et nyt kursus til den nye følgebåd.

15

Hjemme side

Punktet diskuteres på næste møde.

16

Kick off

Godt arrangement, som gentages til næste år.

17

Sejlsports liga

Henrik Møller er bestyrelses kontakt.

18

Ungdoms sejlsport for børn 6-8 år. (Krabbe Henrik Fur arbejder videre med hvordan dette skal foregå.
holdet)

19

Vadehavs seminar.

Martin deltog, der var god dialog Og vi vil deltage fremadrettet.

20

Træner belønning af unge.

Ho Bugt Sejlklub er en frivillig forening:
Vi ønsker at fastholde træner med følgende midler.
- Træner kurser.
- Sociale arrangementer.
- Træner jakker.
- Og ligende.

21

Kajak

Forslag til kajak opbevaring – punktet diskuteres på næste
møde. Bjarne

22

Prøv fartøjstyper.

9 juni 2018.
Formål – Fastholde medlemmer og hverve nye.
Program udarbejdes. Carsten.
Invitation: Carsten.
Program diskuteres på næste bestyrelses møde

23

Hjerting Langi Open Water.

Henrik Fur koordinerer.
Hjerting Byfest kontaktes for at inkludere dette arrangement i
byfesten.

24

Kursus fra sejlunion

Evaluering af udbytte. Behandles på næste møde.

25

Næste møde

Mandag d. 14 maj kl. 18:00 – 22:00

