SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND

Bestyrelsesmøde, onsdag d. 21. juni kl. 19 i skolestuen
Deltagere; Finn Dalhoff, Hans Kofoed, Johannes Buhrman, Kaj Krogh, Marianne Petersen, Jørgen Lind,
Bente Henriksen (referent)
Fraværende; Steen Jørgensen, Arne Nielsen

Referat
1. Godkendelse af dagsorden – godkendt
2. Godkendelse af forrige referat. Udsendt 24. april. Godkendt uden kommentarer
3. Nyt fra formanden
a. Havnens ekstraordinære generalforsamling onsdag d. 7. juni – Hundige havn skifter navn til
Greve Marina
b. Hjemmeside – oprydning tiltrængt. Finn, IB og Svend vil gennemgå hvad der ligger samt
fjerne irrelevant stof. Jørgen og Johannes vil lave et ”review” på selve strukturen.
c. Visionsgruppe – målet er at få et større samarbejde i gang på havneøen Mågen og også
havnen generelt. På lang sigt er det vigtig, at vi får fat i børn og unge (fremtidens sejlere).
Vil det være muligt at få torsdag sejlerne til at medtage unge, som har lyst til at prøve at
sejle? Ligeledes skal spørgsmålet om forsikringsdækning undersøges i forbindelse med
skader på personer eller materiel (bådejer/sejlunion). Jørgen Lind undersøger.
d. Klubblad maj 2017 - Flot blad igen, men læses det af medlemmerne?
Forbrugerundersøgelse bør diskuteres på næste blad møde inkl. gulerod for besvarelse.
e. Finn havde modtaget et ønske om at sætte cykler ind i masteskuret, men bestyrelsen fandt
at det ikke er noget god ide at udvide anvendelsen af masteskurene på nuværende
tidspunkt
f. Loftet i det gamle masteskur kan benyttes af motorbådsfolket, som ikke har noget
masteskur. Dette er accepteret i ø-udvalget i stedet for udlejning.
g. Velkomstfolderen, vi er ved at løbe tør for foldere. Folderen skal lige vendes med hensyn til
indhold, og om vi skal trykke folderen selv eller købe servicen udefra. Hans påtog sig
opgaven med at finde ud hvad der er billigst idenfor 14 dage. Forslag til opdatering sendes
til Hans og Jørgen indenfor 14 dage.
4. Nyt fra kassereren
a. Danske Bank / Netbank – Finn har fået adgang til vores konti.
b. Mail modtaget fra Dansk Sejlunion om, at Finn er registreret som ny formand.
c. Medlemstal nu 105 heraf 6 passive.
d. Formular til opsigelse af bådpladser er i proces. Vil blive placeret på havnekontoret
e. Dansk Sejlunion. Nye medlemmer kan ”logge in” med medlemsnummer eller mailadresse.
Jørgen medsender altid medlemsnummeret i velkomstmail til nye medlemmer. På
fakturaen fra Hans fremgår medlemsnummeret også.
f. Bestyrelsesoversigt, Hans har udarbejdet et skema, som viser, hvem som er på valg hvornår
5. Nyt fra havnebestyrelsen / Ø-udvalget
a. Vild med Vand – Marianne har styr på opgaverne, nyt møde i begyndelse af august
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b. Hvis medlem af Dansk Sejlunion er man automatisk medlem af Dansk Idrætsforbund
c. Ny mailadresse for havneøen. GM@Mågen.xx (skal endelig afklares)
d. Oprydningsdag – 29 medlemmer deltog. God blanding fra begge klubber.

6. Nyt fra øvrige udvalg
Aktivitetsudvalg – fint pinsearrangement af Cafe Mågen, ca. 20 deltagere fra SHS. Nyt arrangement
med HP og Anna, som fortæller fra deres langfartture, forsøges planlagt enten i 2017 eller i 2018.
7. Næste bestyrelsesmøde – 6. september 2017 kl.19:00
8. Vild med vand møde 2 - august 2017 kl. 19:00
9. Øvrigt - henvendelse fra flere Autocampere om at få love til at campere på havnen. Tilladelse gives
fra havnekontoret i begrænset omfang og mod betaling.
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