HOU SEJLKLUB

Bestyrelsesmøde

Tirsdag den 2. februar, 2022 hos ULrik, Alpevej 7, Odder

Deltagere

Liv Hansen (ref)
Claus Cato
Ulrik Knudsen
Johnny Christensen
Lisette Søgaard

Punkter til dagsorden
1.
2.
3.
4.

Opfølgning siden sidste møde den 3. november 2021
Vinteraktiviteter - status
Aktiviteter 2022 - status
Generalforsamling 28. februar 2022
a. Indkaldelse
b. Budget og kontingentforslag

Opfølgning

Vi sluttede året med endnu et sponsorat: 23.500 kr fra Nordea Fonden. Sponsoratet er som de
øvrige givet til udvikling af ungdomsarbejdet.
Vi har i 2021 modtaget 302.000 kr i sponsorstøtte og kan sige tak til:


















Askgaard Auto - 2.500
Itools / Imed - 20.000
Danfex – 20.000
Farver & Striber – 5.000
Kvickly – 30.000
Lyshøj – 5.000
Home – 5.000
XLink – 10.000
Strauss&Garlic – 10.000
DagliBrugsen – 10.000
DIF/Always – 6.000
Sundhedshuset – 10.000
DIF – 40.000
AURA – 10.000
Hounissen – 20.000
SparNord – 75.000
NordeaFonden – 23.500
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HOU SEJLKLUB
Pengene er brugt til indkøb af en ny RIB, udskiftning af lille RIB, 2 brugte Tera-joller, 2 brugte
Feva-joller og indtil videre 3 nyere optimistjoller.

Vinteraktiviteter - status

a. Julefrokosten blev aflyst pga. corona – der var knapt 20 tilmeldte
b. Foredrag med Lærke Buhl – planlægning pågår
c. Foredrag med meteorolog og sejler Stine Nielsen – Den 15. marts er der foredrag med
meteorolog og sejler Mette Hundahl. Invitation sendt ud.
d. Aften/eftermiddag om motorpasning – planlægning pågår
e. HOIF samarbejde om styrketræning, fx rabat på adgang til fitness-centeret i Hou
Hallen. HOIF har sagt nej tak – det bliver for bøvlet at styre en rabataftale. Prisen for
træning i HOIF Fitness er kun 149 kr/måned, så der er ikke så meget at give rabat af.

Aktiviteter 2022

a. J70/J80´er stævne sammen med Horsens Sejlklub og HMI? Vi har sammen med HMI
sagt nej tak til denne mulighed, da vi ikke har ressourcerne til at arrangere stævnet.
b. Sponsoraften – skal arrangeres
c. Intro-forløb for nye kapsejlere

Introforløb for nye kapsejlere

Vi vil gerne have flere med til onsdagssejladserne. Nye sejlere kan være usikre på, hvordan det
foregår og hvad man skal kunne. Samtidig er der et ønske om fortsat klubsejlads fra 2. års- og
tidligere sejlerskoleelever, hvoraf nogle har købt båd. Der er også en del, der købte båd under
corona-pandemien og dem vil vi selvfølgelig gerne have som medlemmer i sejlklubben.
Kapsejladsskolen bliver et forløb, hvor nye sejlere kan blive introduceret til kapsejlads i enten
egne både med en erfaren skipper, eller som gast på en båd. De nye sejlere får deres eget løb i
kapsejladsen og sejler uden målerbrev, efter de almindelige søfartsregler og med Dannebrog.

Generalforsamling

a. Indkaldelse
Generalforsamling blev udsat fra tirsdag den 1. februar 2022 til mandag den 28.
februar pga. corona. Der indkaldes iht. vedtægterne.
b. Budget og kontingentforslag
Ved sidste generalforsamling, blev der foreslået, at klubkontingentet stiger til 800
kr/år i 2022. Bestyrelsen foreslår, efter granskning af regnskabet, at kontingentet
stiger til 700 kr/år og herefter reguleres oftere end hvert 10. år.

Liv
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