Referat fra bestyrelsesmødet
Onsdag, den 24. februar kl. 19:00 i klubhuset
Fraværende m. afbud: Heinrich Pladsmester
1.

Tilføjelser til dagsordenen

2.

Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde

3.

Meddelelse fra formanden

4.

Næstformanden
- Forslag til etablering af jolleslæbested i Andedammen og evt. ansøgninger til
Eventpuljen og Facilitetspuljen.
- Ansøgninger til div. fonde om støtte til udskiftning af belysning på broer og plads
samt i klubhus.
- Ansøgning til Facilitetspuljen om støtte til udskiftning af pæle og broer.
. "Punkterne blev drøftet, og der blev truffet principbeslutning om etablering af et
jolleslæbested i Andedammen til brug for sommerlejren. Måske bliver det gjort permanent.
Den nærmere udformning og placering afklares på et senere møde. Næstformanden
udarbejder i samarbejde med kassereren ansøgninger til div. fonde og kommunale puljer."

5.

Kassereren
Medlemmerne er generelt flinke til at få betalt kontingent, men der er stadig nogle
der hinker bagefter - det giver ekstraarbejde til kassereren.
HSC`s HOTSPOT skal forbedres, kassereren arbejder på sagen.

6.

Sekretær
Næste bestyrelsesmøde: Onsdag, den 30. marts 2016 kl. 18 i klubhuset.

7.

Medlemsforhold
Der har været 8 udmeldelser efter udsendelsen af kontingentopkrævningerne.
Ændring af medlemsforhold skal iflg. reglerne ske inden årsskiftet (senest 31/12)

Status og beretning fra udvalgene:
8.

Ungdomsudvalget
HSC deltager ikke i "Havnens Dag" i år, sommerstævnet i HSC, den 24-27. juni har
første prioritet. Der arbejdes ihærdigt med det omfattende program. Der vil blive
udarbejdet info-materiale med opfordring til seniormedlemmerne om at melde sig
som hjælpere.
Ungdomsudvalgets bestyrelsesrepræsentanter deltager i Sydkredsmødet i Kollund.

9.

Broudvalg
Erling Skov har påtaget sig at fjerne stumperne af gamle pæle når de nye er rammet.
Udvidelse af broen omkring mastekranen igangsættes, tegning er udarbejdet.
Mulighed for et par bredere pladser til 45 fods motorbåde vurderes.

10.

Pladsudvalg

11.

Sejludvalg
"Tour de Haderslev" bliver en hyggetur på ca. 15 km med talrige pit-stops og
virksomhedsbesøg hos "Blue Wave". Se opslag på hjemmesiden.

12.

Klubhusudvalg
Klubhus rengøringen var igen i år en dejlig oplevelse med engagerede hjælpere.
Den store EISBEIN-SPISNING, 18. marts vil blive annonceret på hjemmesiden.
Klubhuset er nu velforsynet med førstehjælps kasser.
Diverse småreparationer og forbedringer vil blive udført inden sæsonstart.

13.

Eventuelt

Med venlig hilsen
Asger Sorgenfri (sekretær HSC)

