Hundige Bådeklub
Havneøen ”Mågen”
Hundige Havnevej 2
2670 Greve
12-09-2018

Referat fra bestyrelsesmøde
onsdag den 05-09-2018 kl. 19.00

Til stede:

Afbud:

Steen Christensen, Finn Martinsen, Aksel Glæsner, Bent Lorentzen,
Leif Thygesen og Peter Karlshøj.
Brian Krøyer, Ole Pedersen og Pia Frausing

Fraværende:

Referent:

Finn Martinsen

1.

Godkendelse og underskrift af referat
Referat godkendt

2.

Økonomi
Bank: 93.677,41 Kasse: 1142,10
Optimist konto: 43.284,90
Der er stadig 16 medlemmer i restance.
Nyt finans program, WinKAS, tages i brug i det nye år, hvorved mange ting
bliver nemmere.

3.

Udvalg
A: Aktivitetsudvalget
I samarbejde med GS og SHS er der planlagt en foredragsaften hvor et par
fra GS kommer og fortæller om langturssejllads. Arrangementet afholdes d.
20-11-2018 på Mågen. Mere info kommer i klubhus og på hjemmesiden.
Fisketuren er udsat til starten af 2019.
Stander ned afholdes 03-11-2018.
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B: Hjemmeside www.hbk-hundige.
Kører fint, der sker ikke så meget.
C: Ø udvalg
Ole Pedersen (HBK) er blevet ny formand for S/I havnen da Kurt Palmquist
har forladt posten i utide.
S/I havnen arbejder på et nyt regelsæt for fastliggere.
På Mågen arbejder Ø udvalget med at indhente priser på nye broer (faste
og flydebroer) .
Landpladsen med græsarmeringssten er ved at blive renset.
Større arbejder på båden SKAL aftales med havnefogeden ( telte m.m.) og
havneregelementet skal overholdes I almindelighed.
I HBK undre vi os over placeringen af udedelen til varmepumpen i skolestuen
da aftalen var at den skulle stå på taget ligesom den anden gør.
Aksel spurgte om regelerne omkring brændeovne i både. Ø udvalget ser på
sagen.
Der skal ryddes op på det gamle havnekontor, da man snart hverken kan
komme frem eller tilbage.
4.

Sager underbehandling.
Pt. ingen

5.

Eventuelt
S/I havnen vil undersøge om Strandparken vil deltage i uddybning af området
ved bro 1 , da tilsandingen skyldes vandstrømmen til/fra indersøerne nord for
slusen.

6.

Næste møde
03-10-2018
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