HOU SEJLKLUB

Bestyrelsesmøde

Torsdag den 10. juni, 2021 i Klubhuset, Hou Lystbådehavn

Deltagere

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

Konstituering af bestyrelsen
Bestyrelsen konstituerede sig som følger:
Bestyrelsen 2021
Formand
Næstformand
Kasserer
Medlem
Medlem

Navn
Birgit Liv Hansen
Ulrik Knudsen
Claus Cato Mogensen
Johnny Christensen
Lisette Søgaard

E-mail
formand@housejlklub.dk
matchrace@housejlklub.dk
kasserer@housejlklub.dk
Johnny@housejlklub.dk
Lisette@housejlklub.dk

Hjemmesiden opdateres tilsvarende. Johnny og Lisette får en personlig klub-mailadresse.

Grej / indkøb

Siden sidste møde den 28. april, har vi modtaget yderligere 2 sponsorater på hver 10.000kr.
Det ene fra Dagli´Brugsen i Hou og det andet fra Sundhedshuset i Odder.
Elefantprint er i gang med at lave skiltning med sponsorer.
Vi har fået faktura vedr. forsikring af den nye store rib (60HK): 17.500 kr! Claus undersøger
mulighederne for at få en billigere forsikring.
Den nye lille rib er endelig i brug. Samlet pris inkl. flytning af styrepult og motor: 29.000 kr. Den
gamle rib er solgt for 2.500 kr.
Vi mangler VHF´ere. Ulrik indkøber 4 stk.
Skabet i jolleskuret for for lille. Ønsket størrelse: 60-80 cm bredt, max. 30 cm dybt. Gerne ny
hængelås med kode, der kan anvendes uden læsebriller. Lisette indkøber et skab.

Kommende arrangementer
Havnens dag

Havnens dag, udskudt fra 2020, pga. corona holdes redag den 20. august fra kl. 16 – 19.
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HOU SEJLKLUB
Lystbådehavnen (Anders) undersøge muligheden for en Foodtruck, fx Pandekagebilen og
kontakter de andre klubber på havnen.
Hou Sejlklub – aktiviteter: åbne både, havnerundfart i ny følgebåd, sejlads i J80´ere, prøve
joller, surf/SUP.

Frivillighedsfest

I forlængelse af Havnens dag holder vi, sammen med HMI, en lille fest for alle vores frivillige.
Liv skriver ud til udvalgene for at få lavet en komplet deltagerliste og sendt invitationer ud.

Sponsorarrangement

Vi vil gerne holde et lille arrangement for vores sponsorer, hvor de kan se/prøve de nye
følgebåde, en tur i en J80`er. Liv snakker med Frank om en hverdagsaften i august.

Tunø Rundt

Tunø Rundt holdes i år lørdag den 28. august. Johnny er tovholder og koordinerer med
Norsminde Sejlklub. HUSK at booke klubhuset!

Næste møde

Næste møde: torsdag den 12. august

Bestyrelsesmøde 10. juni 2021

2

