Hundige Bådeklub
Havneøen ”Mågen”
Hundige Havnevej 2
2670 Greve
30-09-2016

Referat fra bestyrelsesmøde
onsdag den 07-09-2016 kl. 19.00

Til stede:

Steen Christensen, Finn Martinsen, Aksel Glæsner, Peter Karlshøj,Leif
Thygesen, Ole Pedersen, Torben Simonsen, Pia Frausing og Bent
Lorentzen

Afbud:

Jan Schack Andersen

Fraværende:

Referent:

Finn Martinsen

1.

Godkendelse og underskrift af referat
Referat godkendt

2.

Økonomi
Bank: 164.757,46 Kasse: 2479,19
Optimist konto: 43.284,90
Steen foreslog at oprette en klubhusfond med midler fra en kontingent
forhøjelse så vi undgår ekstraordinære indbetalinger fra medlemmerne,
når større vedligeholdelses projekter skal financierers. Dette skal naturligvis
foregå i samarbejde med SHS hvorfor det tages op på næste fællesmøde.

3.

Udvalg
A: Aktivitetsudvalget
Klubbens 40 års jubilæum blev en stor succes.
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Alle medlemmer havde kun positive ting at sige om arrangementet og dejligt
at der kom så mange.
Næste projekt er stander ned og tages op på næste møde.
B: Hjemmeside www.hbk-hundige.
Kører fint.
Aksel ønsker en bedre kommunikation mellem klubben og øvrige udvalg.
C: Ø udvalg
Forpagter har lukket cafeen.Trivsel har krævet at køkkenet bliver rengjort
af proffesionelle. Arbejdet med at finde en ny forpagter er I gang.
Da kontrakten først udløber 15-11 har ingen andre adgang til køkkenet før
denne dato. En evt. ændring I kontrakten med en ny forpagter tages op på
fællesmøde.
Renovering af toiletter er ikke helt færdig, der skal skiftes folie på vægpl.
Der kommer ny flåde til kajakker.
De to kunstmalere der udstillede til VMV har fået lov til at udstille værker I
klubhuset, foreløbigt ca. et halvt års tid. Trivsel har ikke noget ansvar for
malerierne.
Der er general utilfredshed med havnebestyrelsens arbejde med havnens
hjemmeside.
En sag ang. en person med bådpladser på begge havneøer, men kun et
medlemskab undersøges.
4.

Sager underbehandling.
Pt. ingen

5.

Eventuelt
Svømning i greve svømmehal stiger da udgiften til livredder stiger med kr.
4.500,- til kr.7.960,- så vi afventer og ser hvor mange klubber der deltager.

6.

Næste møde
Bestyrelsesmøde 05-10-2016.
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