HOU SEJLKLUB

Bestyrelsesmøde

Onsdag den 28. april, 2021 via Zoom

Deltagere

Liv Hansen (ref)
Claus Cato
Ulrik Knudsen
Johnny Christensen
Lars Stachelhaus (afbud)

Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.

Indkaldelse til generalforsamling
Status på beslutning vedr. indkøb af ny følgebåd
Samarbejdsaftale HMI
Samarbejde med Egmont
Evt.

1. Indkaldelse til generalforsamling

Årets generalforsamling, der var planlagt til 5. februar 2021, blev udskudt pga.
forsamlingsforbuddet. Gældende restriktioner tillader, at vi kan mødes op til 50 personer
udendørs, hvorfor der afholdes generalforsamling ved klubhuset torsdag den 27. maj kl. 19.00.
Claus Cato indkalder. For at kunne leve op til gældende corona-restriktioner skal medlemmer
denne gang tilmelde sig generalforsamlingen.
Regnskabet er klart og godkendt. Liv forbereder en årsberetning.

2. Status på beslutning vedr. indkøb af ny følgebåd

Liv har, sammen med forældrene i jolleafdelingen, indsamlet i alt 107.500 kroner fra følgende
sponsorer: Kvickly Odder, Danfex, IMED, Strauss&Garlik, XLink, Lyshøj, Home, Farver&Striber
samt Askgaard Auto.
Der er indkøbt en ny følgebåd: Aqua Spirit 450CAC med 60HK motor, samt 2 brugte Tera-joller.
Jolleafdelingen har flere sponsoransøgninger ude og forventer at kunne skaffe midler til
udskiftning af den grå rib samt indkøb af flere joller.
Den gamle følgebåd, en grå rib, er brugt op. Den taber luft og har en mindre læk, der er forsøgt
repareret flere gange. Motoren er god, så det er besluttet at købe en ny 350C rib, der kan
bruges med den motor vi har.
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3. Samarbejdsaftale med HMI

Onsdag den 21. april havde Ulrik og Liv møde med HMI, Peter Gordon og Jacob K. Ebbesen.
Uden af repetere hele aftalen, skal nævnes, at sejlerskolen i denne sæson låner 2 J80´ere af
HMI. HMI låner Housa samt vores nye RIB. Det er også aftalt, at HMI sammen med Hou
Sejlklub holder en frivillighedsfest onsdag den 16. juni, hvor vi hylder alle vores frivillige
instruktører, hjælpere m.m.

4. Samarbejdsaftale med Egmont

Der er ikke en egentlig samarbejdsaftale med Egmont, men det er aftalt at vi lejer 3 IF´ere til
brug i sejlerskolen. Brug af værftet afregnes løbende som vanligt.

5. Evt.

Kapsejlads

Johnny Christensen træder ud af kapsejladsudvalget igen pga. af manglende tid.

Synlighed

 Nyhedsbrevet, sendt ud til havnens andelshavere, har givet 10 nye medlemmer.
 Klubbens synlighed på havnen kan blive bedre. Liv kontakter Elefantprint vedr.
skiltning.
 Havnens dag er på programmet, men udskydes til august pga. corona.

Liv
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