SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND

Referat fra bestyrelsesmødet onsdag den 9. januar 2019 kl. 19:00 i skolestuen.
Deltagere;
Finn Dalhoff, Steen Jørgensen, Hans Kofoed, Johannes Buhrmannn, Marianne Pedersen, Bente Henriksen
(referent)
Afbud fra Kaj Krogh
Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden, godkendt
2. Godkendelse af forrige referat – allerede godkendt
3. Nyt fra formanden
a. Generalforsamling fredag d. 15. marts. Forslag til dagsorden vedhæftet. Udkastet blev
debatteret og formanden udarbejder den endelige dagsorden. Medlemmer på valg blev
afstemt.
b. Forslag til bestyrelsens beretning for 2018 (bliver eftersendt). Forslag til indhold til
bestyrelsens beretning blev debateret og formanden arbejder videre.
c. Fællesmøde mellem SHS og HBK den 24. oktober 2018. Referat udsendt d. 5. november
2018 sammen med aktivitetsoversigt for Havnens Dag og forslag til Trivsel I/S budget 2019.
Opdateret referat vedhæftet.
d. Invitation fra DS om deltagelse Dansk Sejlunions Regelkursus (vest), som afholdes i
weekenden 12-13 januar 2019 hos Thurø Sejlklub. Til orientering
4. Nyt fra Kassereren
a. Status på medlemsoversigt og medlemsindberetning til DS. Kassereren oplyste, at
vi ultimo 2018 havde 103 aktive medlemmer og 5 passive. Da vi har mange ældre
medlemmer, er der naturligt nok mange afgående medlemmer, som stort set opvejes af
tilgangen af nye medlemmer. Hans oplyste, at der er nye øgede i indberetningkrav fra DS.
5. Nyt fra havnebestyrelsen / Ø-udvalget
a. Mail 15. november 2018. Greve Marinas konstituerede formand, Ole Pedersen har
meddelt, at han af personlige årsager stopper sit arbejde i Greve Marinas bestyrelse og
Mågens Ø-udvalg. Ole ønsker at fratræde med øjeblikkelig virkning. Ole Pedersens
suppleant, Brian Krøyer fra Mågen, indtræder i bestyrelsen. Bestyrelsen har på et møde
den 22. oktober 2018 genkonstitueret sig som følger:
René Christensen, Hejren, formand frem til næste generalforsamling.
Brian Krøyer, Mågen, næstformand frem til næste generalforsamling.
Alle andre bestyrelsesposter forbliver uforandret.
b. Vild med Vand – Status på Havnens Dag 25. maj 2019. VmV forsætter med støtte fra
Nordea-fonden med 5,4 mio. kr. for en toårig periode. Hejren har besluttet at flytte VmV til
den 2. juni 2019, hvilket vil blive diskuteret i Ø-udvalget. Marianne har deltaget i FLID-møde
28/1, hvor havnedrift, diverse problemet osv blev diskuteret.
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6. Nyt fra øvrige udvalg
a. Det blev besluttet at flytte “Stander ned” arrangementet til ugen før HBK for at undgå
sammenfald med Mortens aften, det vil sige til den 26. oktober 2019.
b. Julefrokosten den 16. december 2018 var en stor succes med knapt 30 deltagere. Det
forventes, at dette arrangement fortsætter i 2019.
c. DINA arrangementet fælles for Greve sejlklub, HBK og SHS var en stor succes med mange
deltagere.
d. Nyt sejl-arrangement vil forsøges etableret i foråret enten Anna og HP eller med Lis fra
Greve Sejlklub
7. Næste bestyrelsesmøde. 26/2. 2019
8. Datoer,
13,02.2019 klubberne på Mågen - fællesmøde
26.02.2019 Bestyrelsesmøde SHS
15.03.2019 SHS generalforsamling
O6.04.2019 Stander op arrangement fælles med HBK
25.05.2019 Havnens dag
26.10.2019 Stander ned arrangement
9. Eventuelt, ingen bemærkninger
Bente, 13. januar 2019

