
Fælles bestyrelsesmøde for HBK og SHS

onsdag den 25. oktober 2017

klokken 19.00 i skolestuen

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden

2. Godkendelse af referat fra sidst

3. Trivsel: Budget. Planer. Køkken lager.

4. Ø udvalg: Økonomi. Planer. Vild med vand status og fremtid.

5. Aktiviteter i relation til Vild med Vand

6. Introduktion til nye medlemmer

6.1.Nye medlemmer har efterspurgt mere information, før de skal vælge klub (skal i 
dag gøres ved indmeldelse). Kan man udskyde beslutningstidspunktet og samtidig 
sikre at nye medlemmer melder sig ind? Steen forslog den mulighed, at strømkort 
ikke udleveres, før klubmedlemskab er valg

7. Næste års datoer

8. Næste møde

9. Eventuelt

 Referat
Til stede
HBK : Aksel – Steen – Peter – Finn – Leif og Ole
SHS : Finn – Hans – Bente – Marianne – Arne og Johannes
Afbud : Steen SHS og Bent HBK.

1. Dagsordenen godkendt.



2. Referat godkendt.
3. Budget for 2018 blev fremlagt og godkendt. Elforbruget stiger igen og hele elsystemet
          skal gennemgåes. Varmepumperne på toiletterne bliver slukket i sommer halvåret og
          indstillet så de kun kan betjenes med fjernbetjeningen.
          Der er for mange nøgler i omløb, så derfor indhentes priser  på nye nøgler, og  en 
          løsning med kortlæser til vores Beaskort Når vi har tallene tages en beslutning . 
          Cafeen har brug for mere plads og der er to muligheder. At udvide rummet i 
          masteskuret eller de får lov at bruge det gamle havnekontor. Efter livlig debat blev
          det besluttet at lade cafeen bruge havnekontoret midlertidigt og tage endelig 
          beslutning på næste fællesmøde.
          Generalt trænger klubhuset til vedligeholdelse indvendigt men den store tur med
          maling af vægge blev udsat. SHS gør rent i skolestuen og HBK rydder op i det 
          gamle havnekontor.
          Nye lofter på toiletterne påbegyndes snarrest da det kommunale tilskud skal bruges
          inden udgangen af 2017 og er lovet færdige inden 11-11-2017.
          Ole foreslog at klubberne holdt fælles stander op – ned. Det blev vedtaget at prøve
          med en fælles stander op i 2018.
          Kalender for 2018 ophænges i klubhuset

4.
          Havnens økonomi er god. Der ansættes en kontorass. på deltid da der ikke
          udføres frivilligt arbejde i samme omfang mere. Nyt IT system tages i brug og 
          skulle gerne give bedre overblik over pladser og medlemmer.
          Mht. både der ikke bilver tilset/vedligeholdt vil Ø udvalget skrue bissen på , da
          de ikke pynter. Det gælder både på land og i vandet. Også medlemmer der er i     
          restance med havneafgiften vil  man gøre mere ved og sidste instans gøre brug
          fogedretten.
          Der blev gjordt opmærksomt på at landpladsen i den sydlige del af havnen er et
          stort plørehul. Det blev foreslået at feje området og man vil undersøge sagen og
          finde en løsning.
          Vild med Vand var en succes og næste gang afholdes arrangementet på den 
          landsdækkende dag  9 juni 2018. Marianne ville gerne fortsætte som tovholder, 
          men gjorde opmærksom på det store arbejde og flere hænder er ønskeligt.

5.          
          Flere meldte sig under fanerne og ville give en hånd med til næste arrangement.
          Der var bred enighed om bedre information og skiltning.
6.
          SHS ønskede en bedre infomation til nye medlemmer inden de vælger hvilken
          klub de skal melde sig ind i. Begge klubber udsender en velkomstmail til nye
          medlemmer. Ideen om sammenlægning af klubberne kom på bordet og der var 
          enighed om at arbejde videre i den retning. Problemet med reglen om max. 2
          klubber på havneøen kunne løses ved at fiskehuset blev klub nr. 2
          Vi blev enige om at havnefogeden udlevere en fælles information om havnen
          samt en folder fra hver klub med en liste på medlemmer der kan kontaktes ,



       for yderligere information inden der vælges klubmedlemskab.

7.    Fællesmøder : 28-02-2018 og 24-10-2018
       Ø udvalgets informationmøde : 06-03-2018
       Generalforsamlinger :SHS 16-03-2018 og HBK 21-03-2018 
       Fælles stander op : 07-04-2018
       Vild med Vand afholdes: 09-06-2018
       Fælles stander ned: 03-11-2018

8.    Næste fællesmøde 28-02-2018

9.    Der blev talt om fremtiden, hvordan vi udvikler havnen og får flere unge til at 
       deltage aktivt i klubarbejdet.                                    
                                 


