Referat fra bestyrelsesmødet
Onsdag, den 31. august 2016, kl. 19:00 i klubhuset
1.

Tilføjelser til dagsordenen

2.

Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde

3.

Meddelelse fra formanden
Kajakklubben har, iflg. mail fra kommunen, fået tildelt plads til en 20 fods
container på det trekantede område ved genbrugsbutikken og vil således
ikke yderligere belaste HSC`s plads i området.
Formanden har deltaget i et Havnekomite` møde på VUC, hvor der blev
fremført tanker om nye events på havnefronten. HSC vil med interesse
følge havnekomiteens arbejde fremover.
På foranledning af X-Yacht er der udtrykt behov for en uddybning af
havnebassinet. HSC oplever også tilsanding af vore bassiner og vil gerne
indgå et samarbejde med de berørte parter, så vidt vores økonomi
tillader det. En forudsætning er dog, at hovedløbet(Møllestrømmens
fortsættelse i havnen) også bliver uddybet, da vi ellers må forudse, at
effekten af en uddybning i bassinerne vil være meget kortvarig.

4.

Næstformanden
Der blev udtrykt tilfredshed med at HSC`s indsigelse vedr. lokalplanen for
Sydhavnen blev respekteret.
Behovet for en servicebygning (toiletter, bad, vaskefaciliteter etc.) bliver
stadig mere aktuelt. HSC vil søge fondsmidler og vil derfor få fremstillet
en skitse som kan vedlægges disse ansøgninger.
Et "gråvands" tømmested (betonplatform med afløbsrist og tilslutning til
eksisterende kloak) til autocamperne, står højt på ønskelisten. Der vil
blive indhentet byggetilladelse, således at tømmestedet kan tages i brug
pr. 1.maj 2017.
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5.

Kasserer
Belysningen på broerne og i klubhuset er blevet renoveret og væsentligt
forbedret, samtidig med at HSC sparer penge på el-regningen. Tak til SE
for sponsoratet.
Ind- og udmeldinger i HSC vil fremover ske via sekretæren, da kassereren
har behov for aflastning. Ændringen vil fremgå af hjemmesiden.
Joller på vogn på HSC havneområde kan accepteres mod samme betaling
som ved Søsportcenteret. Der er udtrykt ønske om at flytte nogle af
jolleaktiviteterne ud på fjorden.

6.

Sekretær

7.

Medlemsforhold
Der er balance i ud- og indmeldinger, så klubbens medlemstal er
uændret.

Status og beretning fra udvalgene:
8.

Ungdomsudvalg
Sommerlejren 2016 betegnes som en succes, ungdomsafdelingen har
modtaget megen ros. Der udtrykkes stor tak til de mange hjælpere for
en kæmpe indsats.
Sommerlejrens succes har sandsynligvis bidraget til det store
deltagerantal ved Damcup stævnet - her deltog 29 både af forskellige
typer.
Klubmesterskabet i ungdomsafdelingen afvikles i weekenden 24/25
september.
Bestyrelsen besluttede at deltagelse i ungdomsafdelingens
klubmesterskaber kræver, at man i rimeligt omfang deltager i
ungdomsafdelingens ugentlige træningsaftener.
Seniorjollesejlerne har egne regler for deltagelse.
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Regelsættet for ungdomsafdelingen, herunder principbeslutning for
deltagelse i klubmesterskaber, vil blive revideret af næstformanden og
ungdomsafdelingens leder. Det reviderede regelsæt vil udkomme på
hjemmesiden.
Nicolai er ved at gennemgå lagerbeholdningen for at fastlægge behovet
for nyanskaffelser.
De frivillige og ulønnede udvalgsformænd skal ikke bruge tid og energi
på tvister med medlemmer. Evt. tvister henvises til bestyrelsen
(formanden) i skriftlig form.
Reglerne for HSC’s jolleplads ved Søsportscenteret er blevet revideret.
De blev gennemgået og godkendt og sættes snarest på klubbens
hjemmeside under ungdomsudvalget
9.

Broudvalg
Der er igen i år fuldt besat i havneopkræver skemaet, alle uger er dækket
ind.
Indmeldelsesgebyret vil fremover blive hævet med kr. 100 - nye
medlemmer vil for fremtiden, ved indmeldelsen, få udleveret
klubstander og klæbemærker.

10.

Pladsudvalg
Pladsmesteren anmoder endnu en gang alle om at forsyne vogne og
master med navn og telefonnummer så han til enhver tid kan se, hvem
der er ejer.

11.

Sejludvalg
Flov vind fra skiftende retninger betød en hurtig afvikling af Blå Bånd
kapsejladsen med 5 deltagende både - de fleste startede motoren efter
ca. 20 minutter. Udholdenhedspræmien tilfaldt Egon "Skubber"
Hansen, men han måtte også ty til "jerngenoaen" for at nå til "Happy
Hour" i Assens, inden lukketid. Kapelmester Preben Jørgensen
underholdt besætningerne fra de 15 deltagende både med liflige toner
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og Blå Bånd 2016 betegnes som en fin week end tur!
Sejludvalgsformanden takker alle hjælpere og deltagere.
12.

Klubhusudvalg
Et nyt firma overtager rengøringen af klubhuset pr. 1. september.
Senior kaffeklubben starter sæsonen den 28. september.

13.

Eventuelt.

Asger Sorgenfri
Sekretær
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