
Hundige Bådeklub
Havneøen ”Mågen”
Hundige Havnevej 2
2670 Greve

                                                                                       10-11-2018

Referat fra bestyrelsesmøde
onsdag den 07-11-2018 kl. 19.00

Til stede:        Steen Christensen, Finn Martinsen, Aksel Glæsner, 
                       Leif Thygesen, Brian Krøyer og Pia Frausing. 

  
 Afbud:           Peter Karlshøj, Bent Lorentzen     

Fraværende:  
              

Referent: Finn Martinsen
                   

              Da Ole Pedersen er udtrådt af både HBKs bestyrelse og Ø udvalg har
                      Brian Krøyer overtaget Oles poster.

1. Godkendelse og underskrift af referat
Referat godkendt 

2. Økonomi
Bank: 73.226,91  Kasse: 171,50

        Optimist konto: 43.284,90
        Medlemmer der stadig ikke har betalt kontingent vil nu modtage en rykker med 
        en betalingsfrist på 10 dage. Hvis der stadig ikke bliver betalt udsendes et brev,
        hvor vedkommende har 8 dage til at bringe tingene i orden inden en eksklusion vil
        træde i kraft og sagen overgår til havnen.
        Angående den sejlbåd Aksel havde fået kvit og frit er der sket det, at ejeren nu
        vil have kr. 10.000,- da der er 2 helt nye sejl der følger med. Men da båden har
        været fyldt med vand skal den lige ses efter inden vi tager en beslutning. Sagen
        tages op på næste møde.
        Da vi mangler Emailadresser og tlf. numre på mange af medlemmerne udskriver vi
        en konkurrence, hvor man, mod at oplyse sine data, deltager i en lodtrækning om 
        en god flaske spiritus.   
3. Udvalg
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A: Aktivitetsudvalget
               Foredrag : På tur med Dina 2   Tirsdag d. 20 november kl. 19.00 I klubhuset
               

     B: Hjemmeside  www.hbk-hundige.
            Kører fint. 

C:  Ø udvalg
            Ø udvalget har meldt sig ud af samarbejdet men Hejren på IT området, og 
              der arbejdes nu på egne løsninger. Der arbejdes også på at få ryddet op i 
              gamle både og andre effekter der står på havnen uden ejermand.

4. Sager underbehandling.                                                            
         Forslag fremsat på fællesmødet 25-10 om at udleje skolestuen til cafeen i 
         dagtimerne. Der blev ved en afstemning konstateret et flertal for at fastholde
         HBKs beslutning om ikke at udleje skolestuen. 

5. Eventuelt
 Aksel og Brian tager ud og ser på genbrugsmøbler til skolestuen.  

6. Næste møde
        05-12-2018
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http://www.hbk-hundige.dk/

