Sejlklubben Hundige Strand.
Referat af bestyrelsesmøde, mandag 24 april 2017, kl. 19.00 på havnekontoret.
I mødet deltog: Finn, Bente, Marianne, Johannes, Jørgen, Kaj, Hans og Steen (referent)
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af forrige referat
3. Nyt fra formanden
a) Opfølgning af generalforsamlinger
b) Hjemmeside
c) WiFi i klubhus
4. Nyt fra kassereren
a. Vedtægtsændringer
b. Danske Bank/Netbank
5. Nyt fra havnebestyrelsen / Ø- udvalget
6. Nyt fra øvrige udvalg
7. Næste bestyrelsesmøde
8. Eventuelt
Ad 1.: Godkendt
Ad 2.: Godkendt
Ad 3.: På den ekstra ordinære generalforsamling blev de af bestyrelsen foreslåede ændringer
vedtaget.
Hjemmesiden skal opdateres. Jørgen og Johannes læser igennem og kommer med forslag.
Vi laver en visions workshop SHS. (Finn og Johannes).
WiFi i klubhus har begrænset kapacitet, hvis kapaciteten skal øges vil det koste ca. 2500 kr./år. Det
bør drøftes på fælles bestyrelsesmøde om der er behov for dette.

Ad 4.: Der udfærdiges nye dokumenter til banken pga ny formand samt bestyrelse. De nye
vedtægter sendes til banken. Hans ønsker blanketter til udmelding af klub og havn liggende på
havnekontoret.
Vi er pt 102 aktive medlemmer og 6 passive.
Ad 5.: Der er ansat ny kontorassistent til havnekontoret, som er kendt med vores EDB program.
Marianne arbejder med Vild med Vand d. 27 august, Jette er også på. Vi laver vores eget
loppemarked, fiskerne ryger fisk, klap en fisk. Der er kontakt med Dansk Naturfredning, Søredningstjenesten, kunstudstilling, CT bandet, mm. Der skal også gerne være mulighed for at
gæsterne kan få en sejltur. Alle er velkommen til at byde ind med forslag til aktiviteter og alle
opfordres til at støtte op om Marianne og yde hjælp.
Ad 6.: Aktivitetsudvalg: Standeren er på plads. Efter standerhejsningen var der en hyggelig frokost
med god mad fra cafeen.
Klubaftenerne er startet op, det er nu om tirsdagen kl. 19 i skolestuen.
Ad 7.: Næste bestyrelsesmøde: onsdag d. 21 juni kl. 19 i skolestuen.
Visionsgruppen holder møde tirsdag d. 16 maj kl. 19 i skolestuen. Alle er velkommen
Vild med Vand møde for begge klubber onsdag d. 24 maj kl. 19, der kommer separat
indbydelse
Ad 8.: Vi drøftede en forbedring af modtagelsen af nye medlemmer, for at forbedre
”integrationen”.

