Referat fra bestyrelsesmødet, torsdag den 24. november 2016
Torsdag, den 24. november 2016 kl. 1900 i klubhuset.
1.

Tilføjelser til dagsordenen

2.

Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde

3.

Meddelelse fra formanden
HSC vil ikke bruge penge på at reklamere for havnen i sejlerbladene.
Havnen vil i nærmeste fremtid blive uddybet ved X-Yacht, der arbejdes fra
Kommunens side med planer om yderligere, nødvendig, uddybning af
havneområdet.

4.

Næstformanden
Bro B`s renovering, der er indhentet tilbud på forskellige løsninger, flere ønskes,
inden bestyrelsen tager stilling til, hvad og hvor meget der skal foretages.

5.

Kasserer
Der vil blive købt licens til "Fonde.dk" for 2017, så vi forhåbentligt kan få
støtte til nogle af de påkrævede forbedringer/reparationer der dukker op i
fremtiden.

6.

Sekretær
Bådejerne vil via "Conventus", endnu en gang blive anmodet om at
udstyre båden med: Bådens navn, hjemhavn og klub samt klubstander, inden
søsætning til foråret - kranførerne skal ikke udsættes for evigt tilbagevendende
diskussioner med de medlemmer, der ikke forstår reglerne !

7.

Medlemsforhold
Medlemstallet er stort set uændret, der er pt. 9 ledige pladser ved broerne.

Status og beretning fra udvalgene:
8.

Ungdomsudvalg
Ungdomsafdelingen er gået i vinterhi. Der har været afholdt kredsmøde i
Sønderborg med evaluering af sommerens aktiviteter. HSC høstede ros for
sommerlejren og vil gerne gentage aktiviteterne, når det bliver vores tur igen.
Sydkredsen har planer om at anskaffe en toilet/badevogn og et mødetelt, som kan
bruges ved aktiviteterne rundt omkring i landsdelen.

9.

Broudvalg
"Pæleknækkerholdet" har afsluttet deres arbejde og efterladt området i rigtig pæn
stand. Muligheden for at benytte pælestumperne som kystsikring ved bro E
undersøges.

10.

Pladsudvalg
Et antal "arbejdsvenlige" flydeveste vil blive anskaffet, broerne er meget glatte og
vandet koldt, vi skal passe på vore frivillige brofolk.

11.

Sejludvalg

12.

Klubhusudvalg holder ferie

13.

Eventuelt.

Asger Sorgenfri
Sekretær

holder ferie

