Sejlklubben Hundige Strand
Referat af Bestyrelsesmøde den 22/11-2017 kl 19 i skolestuen.

Deltagere: Bente, Finn, Hans, Arne, Jørgen, Marianne, Kaj, Johannes og Steen (ref)

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden. Dagsorden godkendt.
Punkt 2: Godkendelse af referat fra forrige møde – godkendt
Punkt 3: Nyt fra formanden:
a) Debateret og godkendt referat af fællesmødet mellem SHS og HBK.
b) Sports og talentnetværksmøde på Dalums Landbrugsskolde i oktober blev aflyst og vi var heller ikke
tilmeldt.
c) Vi er inviteret til workshop om facilitetsstrategien den 23/11-17 i Greve Idrætscenter. Johannes
prøver at få tid til at deltage.
d) Vi har fået snydemails med falske regninger, men Hans ”fangede” dem, så der er ikke sket noget.
e) DS har endnu ikke lagt noget op om klubkonferencen den 17/11-17.
f) Velkomstfolder: Vi drøftede indhold af foldere. Fase 1 ”Før indmelding” og fase 2 ”Efter
indmelding”.
g) Fælles bestyrelsesmøde den 28/2-18. Generalforsamling den 16/3-18.
Punkt 4: Nyt fra kassereren: Vi er p.t. 100 aktive og 5 passive medlemmer. Der er 8 udmeldinger per 31/1217. Økonomien ser ok ud, men vi kommer nok ud af året med et lille underskud.
Punkt 5: Nyt fra havnebestyrelsen / Ø-udvalget: Oprensning af landspladsen. Tilbud på kr 10.000. Der er p.t.
ikke taget stilling til dette.
Etablering af nøglekort beløber sig til mindst kr 105.000, så det bliver nok til nye nøgler.
Cafeen har fået lov til at bruge det gamle havnekontor som lager.
Skolestuen hovedrengøres af SHS´s aktivitetsudvalg. Brugerne skal huske at gøre lokalet rent efter sig.
Der er flere ulovlige el-installationer på broerne. Dette vil blive påtalt fremover.
Økonomien bliver bedre, men det må gerne gå lidt hurtigere.
Ø-udvalget ønsker at hæve havneudgiften med kr 500, da vi skal have lavet en opsparing til udskiftning af
broer. Vi skal ikke regne med penge fra kommunen til dette fremover.
Vild med vand afholdes den 9/6-18.

Punkt 6: Aktivitetsudvalget arbejder på aktiviteter til næste år. Tirsdagsmøder den 9/1 og 6/2 og 13/3 2018.
Jørgen tager kontakt til sejlmager angående klubaften.

Punkt 7: Næste bestyrelsesmøde bliver tirsdag den 23/1-18 kl 19 i skolestuen.

Punkt 8: Eventuelt: Drøftet Mogens nye hjemmeside.

