SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND

Referat af bestyrelsesmøde, tirsdag den 3. september 2019 kl. 19 på havnekontoret
Tilsted: Hans, Johannes, Sten, Kaj, Marianne og Finn.
Afbud: Bente
Referent: Finn
1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt.
2. Godkendelse af forrige referat. Medsendt til orientering. Ingen bemærkninger.
3. Nyt fra formanden.
a. Orientering om arrangement søndag den 1. september, hvor Byrådet fik mulighed for at
nyde Greve Kommune fra vandet i Køge Bugt.
Der mødte desværre kun seks byrådspolitikere op til arrangementet.
Vi mødtes i SKB’s klubhus på Hejren, hvor der blev fortalt om havnens virke og historie.
Efterfølgende sejlede en båd fra SHS og SKB en tur med gæsterne og der afsluttedes med
frokost i cafeen på Mågen.
b. SHS har 40-års jubilæum den 6. marts i 2020. Der skal nedsættes et festudvalg, der ikke
nødvendigvis kun er bestyrelsen. Efter bestyrelsesmødet blev det aftalt med dele af
bestyrelsen og de tilstedeværende til klubaften, at jubilæet fejres som en intern fest den 7.
marts 2020. Der arbejdes stadig med formatet og tidspunktet. Jette Thøgersen, Bente og
jeg mødes i nær fremtid og prøver at komme med en plan. Der vil helt klart være behov for
støtte til at gennemføre planlægningen, så meld gerne ind.
4. Nyt fra Kassereren.
a. SHS har i øjeblikket 103 aktive og 5 passive medlemmer. Der er 6 aktive der er restanter.
Hans underretter havnekontoret om restanterne.
5. Nyt fra havnebestyrelsen / Ø-udvalget.
a. Marianne orienterede om, at to medlemmer af Ø-udvalget udtrådt og dermed også af SI
Grev Marina.
b. Der er lavet aftale med tre rådgivende ingeniørfirmaer om at komme med forslag til
renovering af broerne.
c. Cafeen. Ebbe og Jytte er gået fra hinanden og forpagtningen af cafeen overtages af Tony
Schwe…. med Ebbe som leder af den daglige drift
d. Der er indkommet fem ansøgninger om bygning af grejskure på havnen.
e. Der afholdes fælles VmV for Greve Marina den 13. juni 2020.
6. Nyt fra øvrige udvalg.
a. Intet
7. Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag den 20. november kl. 19 i skolestuen.
8. Eventuelt
a. Fælles SHS HBK-bestyrelsesmøde onsdag den 23. oktober kl. 19.
b. SHS stander ned 26. oktober.

