SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND

Referat fra bestyrelsesmøde den 8, oktober 2018 kl. 19 i skolestuen
Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden – godkendt
2. Godkendelse af forrige referat (er tidligere godkendt)
3. Nyt fra formanden (Finn)
a. Der har været afskedsreception for Mads Kolte-Olsen i DS den 30. august – taget til
efterretning.
b. Henvendelse fra Diabetesforeningen om salg af skrabelodder, afslået da det er for dyrt
c. Samarbejde med GS og HBK,
3.c.i. Fisketur trollingfiskeri. Turen er aflyst og vil blive forsøgt gennemført næste år med
en længere planlægningshorisont.
3.c.ii. Sejlerskole. GS har folk, der gerne vil stå for noget sejlerskole, og HBK har
skolebåden og undervisningsmaterialer. Lige nu er det op til GS og HBK at
undersøge behovet (Lis og Steen).
3.c.iii. Lis og hendes mand fra Greve Sejlklub er langturssejlere og vil gerne komme og
underholde om en tur til Caribien den 20. november kl. 19 i klubhuset (oplæg
vedhæftet).
Tilmelding senest 13.11.2018, åben for alle også for ikke klubmedlemmer jfr. Vild
med vand forpligtigelsen.
3.c.iv. Fællesmøde mellem SHS og HBK den 24. oktober 2018.
Marianne; angående et tidligere forslag om udleje af skolestuen. Det vil være fint med lidt ekstra
indtjening til skolestuen til maling og nye møbler. Cafeen ser en forretningsmæssig interesse, og vil
derfor også løse rengøringsproblematikken. Booking af lokalet kan styres ved hjælp af den store
kalender. Skal/kan stolestuen åbnes op? prisniveau for leje af lokalet og lignende bør medtages til
debat på fællesmødet den 24/10 2018.
Marianne; leje af lokaler uden brug af Cafeens tjenester bør ligeledes medtages på fællesmødet.
Prisniveauforslag er 1500 kroner for leje af lokalet, samt at rengøring efter arrangementet påhviler
lejeren.
Marianne; Nøgler contra nøglekort. Ø-udvalget har besluttet ikke at investere de ca. 100.000
kroner, som det koster at lave nøglekort. I stedet vil nøglerne blive udskiftet.
Vild med vand arrangement til evaluering ligeledes på fællesmødet.
Evaluering af fælles standerhejsning arrangement skal ligeledes med på fællesmødet.
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4. Nyt fra Kassereren (Hans)
a. Status på medlemsoversigt. 102 aktive, 5 passive.
Persondataforordningen. Der bør tilføjes indmeldelsesdato, betalingsstatus samt hvem
deles data med – hos os er det havnekontoret og Dansk Sejlunion. Finn opdaterer
Persondataforordningen og lægger den på nettet samt i klubbladet. Teksten afstemmes
mellem Finn og Hans.
5. Nyt fra havnebestyrelsen / Ø-udvalget (Marianne)
a. Greve Marinas formand, Kurt Palmqvist, har valgt at fratræde sin post i Greve Marinas
bestyrelse med øjeblikkelig virkning mandag d.3. september 2018.
Ole Petersen, HBK har også valgt at trække sig fra alt havne- og ø-udvalgsarbejde af personlige
årsager.
Trivsels regnskab ser fint ud. Besparelser på bl.a. forsikring og ekstra indtægt på salg af poletter.
Kommunalt tilskud. 80000 kroner til Mågen, men efterfølgende har kommunalbestyrelsen trukket
tilskuddet tilbage, og Mågen har indsendt en klage. Midlerne var planlagt til træfældning,
beskæring af buske samt lidt fornyelse på legepladsen. Hvis vi ikke får pengene igen, vil havnen selv
afholde udgifterne til nogle af de opgaver der var planlagt for de kommunale midler. Men IKKE dem
alle.
Til diskussion på fællesmødet, hvad gør vi med manglende strømstandere, eksempelvis er der på
bro 8 kun 18 standere til 40 både.
Gule sedler er sat på de både, hvor ejerne har glemt dem eller betaling for havneafgift mangler.
Hjemmesiden; der er fortsat problemer med linket til Mågens hjemmeside. En person fra Hejren
har egenhændigt opkøbt diverse domain navne med Greve Marina. Dette synes ikke at være lovligt.
Undersøges nærmere af Brian fra HBK.
b. Manual for fastliggere fastslår, at kun voksne kan være fastliggere, det vil sige uden børn og
hunde. Ligeledes skal elinstallationer ombord være godkendt af en elinstallatør. Ny
fastliggermanual er under udarbejdelse.
c. Bro 1 og 2, problem med at slusen åbnes og der aflejres slam på bunden, hvilket medfører
at bådene står fast på bunden. Problemet behandles på et møde i november mellem
Mågen, Strandparken og Greve kommune.
d. Orienteringsmøde, positivt feedback, nyt møde er fastlagt til den 1. november 2018 kl. 17 –
19. Nye broer er en økonomisk sværvægter for Mågen og der arbejdes videre med
planerne.
e. Vild med Vand - Endnu en gang tak til Marianne og team for det store arbejde med at
arrangere.
f.

Skal vi forsætte med at have ”Havnens dag” selvom Vild med Vand konceptet er slut? Næste
Vild med vand er fastlagt til den 25. maj 2019 gældende for alle havne.

g. Nyt fra øvrige udvalg
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h. Stander nedtagning er fastlagt til lørdag d. 10. november kl. 13:00. Information på
hjemmesiden og i klubbladet.
i.

Julefrokost arrangement afholdes den 16. december kl. 12:30. Information på hjemmesiden
og i klubbladet.

6. Næste bestyrelsesmøde er fastlagt til onsdag den 9. januar 2019 kl. 19.
7. Eventuelt, intet yderligere
Bente Henriksen, 18. oktober 201811

