SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND

Referat af bestyrelsesmøde, mandag den 17. juni 2019 kl. 19 i skolestuen
1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt.
2. Godkendelse af forrige referat. Medsendt til orientering. Ingen bemærkninger.
3. Nyt fra formanden.
a. Orientering om formandsmøde på havnen 21-05-19 (SHS-GS-HBK).
Spørgsmål fra GS hvilket program klubberne på Mågen bruger til kontingentopkrævning og
medlemsstyring. SHS bruger Excel, mens Mågen har n licens til Winfinans.
Der er stadig tanker om en sejlerskole, men der afventes stadig oplæg fra HBK desangående.
Det bliver kun praktisk sejlads, da der mangler instruktører til teoriundervisning.
Ros for vores flotte klubblad.
Forslag om Furono-kursus om radar og AIS til en pris af 300,- pr. deltager. HS vil gerne stå for at
arrangerer. Vi laver et opslag på hjemmesiden. Tilmelding i ug 45-46.
b. SHS har 40-års jubilæum i 2020. Der skal nedsættes et festudvalg der ikke nødvendigvis kun
er bestyrelsen.
Festen, åbent hus, skal evt. kombineres med afriggerfesten. Der skal laves et festskrift af
Søforklaring.
4. Nyt fra Kassereren.
a. Opfølgning på fællesspisning ved VmV.
Der var tilmeldt 28 SHS-medlemmer til fællesspisning i forbindelse med Vild med Vand.
SHS har i øjeblikket 100 aktive og 5 passive medlemmer. 16-17 restanter. Der arbejdes med en
fælles procedure for opkrævning af restancer for både klubber og havn.
5. Nyt fra havnebestyrelsen / Ø-udvalget.
a. Pladsen bag klubhuset er blevet ryddet er der er blevet etableret parkeringspladser for
sommeren.
b. Der arbejdes videre med problemerne omkring ophobning af slam ved Bro 1 og 2 og
generel undersøgelse af alle broernes tilstand.
c. Havnebestyrelsen er begyndt at udsende et nyhedsbrev, hvilket er et godt initiativ.
d. Havnen får besøg af kommunalpolitikere den 16. august. Det forventes, at der arrangeres
sejlture for dem.
6. Nyt fra øvrige udvalg.
a. Evaluering af VmV.
Der skal annonceres bedre for dagen. Der var ca. halvt så mange besøgende i forhold til 2018.
Ca. 40 gæster kom ud og sejle en tur. Bedre placering af infostand og info til de besøgende. DS
arranger også VmV i 2020.
Bestyrelsen indstiller at VmV afholdes sammen med Hejren næste år.
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7. Næste bestyrelsesmøde.
Tirsdag den 3. september kl. 19.
8. Eventuelt.
Intet

