Refr. af best.møde den 4. juni 2019.
Indledningsvis møde med Niels vedr. pr-planerne
SMíTTE – modellen (skolelæreren, undskyld!):
Status:
Færre og færre medlemmer.
Økonomien måske lidt presset
??
Mål:.
Som minimum en stabilisering.
Men naturligvis helst en forøgelse af medlemsskaren.
??
Tiltag:
Finde frem til de ”klubløse” sejlere.
Positiv aggressivitet over for dem.
Facebookindslag.
Udfærdigelse af en folder/flyer.
Broformand.
Hvad vi kan – herunder ikke mindst hjælp til klubmedlemmer.
Fast månedlig klubaften gerne med et tema
Eksisterende aktiviteter og fremtidige aktiviteter.
Aktivitetsudvalget skal involveres i større omfang. Allerede næste møde!
??
Tegn:
Umiddelbart en stabilisering.
Måske en lille fremgang.
Større opbakning til arrangementer.
Større fremmøde i klubhuset.
Større indblanding fra medlemmerne.
Lettere at finde nye udvalgsmedlemmer.
Større spontan glæde og måske stolthed.
??
Evaluering:
Generelt ”løbende”.
For sker der intet, må vi finde på noget andet snarest.
Og så starte igen.

Ad 1.: Godkendelse af refr.fra den 23. april.
Godkendt.
Ad 2.: Sidste nyt vedr. repr. af klubhuset.
Der foreligger nu 2 tilbud. Ikke modtaget noget fra Hatting Tømrer og Snedkerforretning.
Vi vil ikke vente ret meget længere med en beslutning.
Vi vil også udskifte alle planker på balkonen.
Trappen er bestilt (nødvendigt!)
Ad 5: Taget.
Indkommet tilbud på 12.000, - kr. for nu-og-her behandling + 1.100, - kr. årligt for eftersyn.
Lyder umiddelbart fornuftigt
MEN:
Bliver taget ødelagt af behandlingen?
Går det i opløsning?
Efterbehandling / imprægnering? Steffen undersøger nærmere.
Brian kontakter en tagdækker.
Derefter afgørelse via Brian og Steffen.
Ad 3.: Kort or. om Vild med Vand-dagen (or. v.Steffen).
Ro- og kajakklub + HSH tilbød sejlture.
Lystfiskerne på sydkajen – dog uden succes.”
Åbent hus” i HBH.
3 x kanonskud fra HBH
Fiskerihavnen ”åbent hus” med smagsprøver.
Info-telt.
4 ”åbne” både med 4 hold pr. båd.
Ca. 1000 gæster ??
Efterlyser større/flere aktivitetstilbud fra HBH.
Vil HBH være med næste år – 06.06.20?
Ad 4.: Sct. Hans-arrangement? Er der kommet tilbagemelding fra akt.udvalget?
Ikke hørt noget endnu. Steffen har tidligere rettet henvendelse!
Steen kontakter udvalget vedr. udmelding til medlemmerne: Laver I invitation eller skal vi gøre
det?
Ad 6.: Oprydning på vinterpladsen (ny dato?)
Kontakt til pladsmanden om planerne. Vi vil nok ikke indkalde alle medlemmer igen.
Ad 7.: Medlemskab i en ”paraplyorganisation”.
Vi foreslår noget på næste generalforsamling.
Ad 8.: Jeres indslag.
Ingen!

Ad 9.: Næste møde.
Tirsdag den 25. 06. 2019 kl. 19.00 ( efter møde med aktivitetsudvalget!)
Ad 10.: Evt.
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