HOU SEJLKLUB

Bestyrelsesmøde

Onsdag den 3. november, 2021 hos Liv, Avnbøgevej 9, Hou

Deltagere

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

Punkter til dagsorden

1. Opfølgning, sidste møde den 10. juni 2021 (mødet den 12. august blev brugt på
planlægning af Havnens-dag-aktiviteter. Intet referat)
2. Vinteraktiviteter
a. Julefrokost
b. Foredrag med Lærke Buhl
c. Foredrag med meterolog og sejler Stine Nielsen
d. Aften/eftermiddag om motorpasning
e. HOIF samarbejde om styrketræning
3. Aktiviteter 2022:
a. J70/J80´er stævne sammen med Horsens Sejlklub og HMI?
b. Intro-forløb for nye kapsejlere
4. Dato for generalforsamling 2022

Opfølgning

Grej / indkøb

Siden sidste møde den 10. juni, har vi modtaget yderligere 2 sponsorater. Det ene fra DIF på
40.000 kr øremærket til indkøb af 2 brugte Feva-joller fra Horsens Sejlklub. Det andet fra Spar
Nord på 75.000 kr, der også er øremærket til ungdomsarbejdet.
En gruppe jollesejlere med forældre deltog i SailGP i Aarhus og har som tak for indsatsen der
fået tovværkspakker samt nye sejl til 2 Feva-joller samt et 70” TV til klubhuset.
Elefantprint er i gang med at lave skiltning med sponsorer og arbejder på en løsning med
magnetskilte, så vi har mulighed for ret nemt at tilføje/udskifte navne.

Havnens dag

Havnens dag blev afholdt den 20. august – kom desværre til at falde sammen med SailGP i
Aarhus, så vi kunne ikke tilbyde at prøve joller eller havnerundfarter i den nye RIB som
annonceret.
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Frivillighedsfest

I forlængelse af Havnens dag blev der holdt en lille fest for alle vores frivillige. 20 havde takket
ja til tilbuddet – en fin aften.

Sponsorarrangement

Vi vil fortsat gerne holde et lille arrangement for vores sponsorer, hvor de kan se/prøve de nye
følgebåde, en tur i en J80`er. Det nåede vi ikke, men finder en dato i maj 2022. Liv og Ulrik
koordinerer, når HMI-kalender foreligger (adgang til J80´ere).

Tunø Rundt

Tunø Rundt blev afholdt lørdag den 28. august med 15 både til start og ret friskt vejr med
masser af bølger og vind.

Vinteraktiviteter
Julefrokost:

Afholdes lørdag d. 11. december kl. 12.00 i klubhuset. 100 kr/deltager + drikkevarer til
sædvanlige klubpriser

Foredrag i januar, februar og marts:

Lærke Buhl, OL-deltager
Stine C. Nielsen, Meterolog og sejler
Motorpasning v. Sondrup Marine el. andre
Invitationer med dato osv. sendes ud, når aftaler er i stand.

Samarbejde med HOIF om styrketræning

Liv undersøger om medlemmer af Hou Sejlklub kan få adgang til HOIF Fitness med rabat.

J70/J80´er stævne i foråret 2022

Horsens Sejlklub vil gerne holde et J70´er- og J80`er stævne i Hou, hvor HMI har en større
J80´er-flåde. Vi ser HMI som den primære samarbejdspartner ifht. HS og er med på ideen, hvis
HMI ønsker at medvirke.

Introforløb for nye kapsejlere

Det er ingen hemmelighed, at stadigt færre både deltager i klubbens onsdagssejladser. Nye
sejlere kan være usikre på, hvordan det foregår og hvad man skal kunne. Derfor vil vi tilbyde
en mini ”kapsejlads-skole”, hvor nye sejlere kan blive introduceret til kapsejlads.

Generalforsamling

Generalforsamling afholdes tirsdag den 1. februar 2022. Indkaldelse iht. vedtægterne.
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