Referat fra bestyrelsesmødet
Onsdag, den 28. september kl. 18 i klubhuset
1.

Tilføjelser til dagsordenen

2.

Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde

3.

Meddelelse fra formanden
På dagsorden for generalforsamlingen, den 26.11-2016, vil blive fremlagt
forslag til ændring af vedtægternes § 6 (aktive/passive medlemmer).
Skitse af servicebygning er fremstillet - som ide` grundlag til videre
overvejelser.
Vintersvømning starter 2. oktober 2016.

4.

Næstformanden

5.

Kasserer
Ved kranassistance (ekstraløft) skal blanket udfyldes med
navn, dato, e-mail adresse og telefonnummer, før assistance kan ydes.

6.

Sekretær
Næste bestyrelsesmøde: Onsdag den 26. oktober kl. 19 i klubhuset.
Standernedhaling: Lørdag, den 22. oktober kl. 15.

7.

Medlemsforhold
7 nye juniorsejlere + 4 nye medlemmer med båd tilmeldt siden sidste
møde.

Status og beretning fra udvalgene:
8.

Ungdomsudvalg
"Sønderjysk Open", afholdt i Gråsten, resulterede i mesterskab i FEVA
jolle til Dicte og Lærke Ebbesen fra HSC ungdomsafdeling - STORT
TILLYKKE !!
Der har været afholdt klubmesterskab på dammen - resultatliste vinder:
Begynder Optimister

Robin Schultz

Optimist C

Antonia Fuglsang

Feva jolle

Lærke Ebbesen

Man O`War

Ralf Eriksen

Snipe Jolle

Peter Hoeck/Thilde Eriksen

Standernedtagning på Søsportcenteret finder sted Torsdag, den 13.
oktober.
Der planlægges en arbejds-/ oprydningsdag på Søsportcenteret (nærmere
følger).

Grill arrangementerne ved Søsportcenteret betegnes som en succes - en
gasgrill står højt på ønskelisten.
9.

Broudvalg
Mastekranen kører perfekt igen. De gamle træpæle vil blive knækket og
fjernet. Bro B - dæk er repareret. Lavvande har afsløret en del bropæle,
der om ikke så langt ud i fremtiden, skal udskiftes.

10.

Pladsudvalg
HSC kan ikke påtage sig at udbetale kørselsgodtgørelse. Traktoren
trænger til et grundigt serviceeftersyn. Dryppende vandhaner vil blive
udskiftet. Det pointeres at placeringen af bådene på pladsen afgøres af
pladsmesteren alene - ligeledes afgør han om stativer og vogne er i
forsvarlig stand, inden de tages i brug. Der vil blive rettet henvendelse til
ejere af gamle, "glemte" både, så de kan blive fjernet fra pladsen.

11.

Sejludvalg
Der er rettet henvendelse til Assens Sejlklub med tak for lån af
klubhuset, ved afholdelsen af årets "BLÅ BÅND".

12.

Klubhusudvalg
HSC`s nye rengøringsselskab har fungeret godt den første måned.

13.

Eventuelt.

Asger Sorgenfri
Sekretær

