Refr. best.møde den 29. august 2019.

Ad 1: PR for HBH.
Møde med ”dronemanden” – Anders. Han kunne og vidste meget. Følgende er stikord fra debatten:
* facebook
* mobiltelefon
* gentagelser
* nye optagelser løbende
* sproget
* 3 grupper (helt unge: under 35, mellemgruppen: 35 – 59, ”de gamle”: over 50)
* levende billeder
* faste billeder
* aktiviteter
* generationsskifte!!
Derefter var spørgsmålet: Skal – skal ikke?
Svaret blev: Vi gør det. (til genf. kan vi så efterfølgende sige, at vi forsøgte noget nyt).
Steffen er foreløbig kontaktperson til Anders (it-viden)
Ad 1 – fortsat:
Steffen har ordlyden fra akt-udvalget.
Steen sender ordlyden vedr. afriggerfest og standerhejsning 2020 til Steffen.
Det hele sendes til Niels.
Opmærksomhed vedr. Havets Husmænd p.g.a. prisen. Vi skal nok opkræve entré!
Vedr. kursusvirksomhed:
Opstart mandag den 13. januar kl. 19.00. Se nærmere på hjemmesiden eller facebook.
Ad 2. Godkendelse af refr. fra den 12. august.
Godkendt
Ad 3: Emner til SU.
Punktet skal med nu, da næste SU afvikles den 12. september. Var fejlagtigt placeret på det
ordinære møde i september, hvilket ville være for sent. Vi informerer de øvrige klubber. Hvis møde
forud vil Brian sørge for dette, da Steen er bortrejst 2. – 9. september.
Se liste vedr. forslag til SU.
Ad 4. Næste møde.
Er allerede fastsat til den 23. september – efter arbejdet med stativerne
Ad 5. Møde om Hrs. Havn. (nyt punkt!)
Tilmelding nødvendig. Ved overtegning vil der blive arrangeret et nyt møde.

Ad 6. Generalforsamling og standerhejsning 2020. Hvornår? (nyt punkt!)
A.h.t. ”fly’eren”.
Generalforsamling: 19. marts 2020.
Standerhejsning: 4. april 2020. Husk meddelelse om kontrol af redningsveste!
Der udsendes særlig invitation til disse arrangementer
Ad 7. Jeres indslag. (nyt punkt!)
Steffen:
7 både på vinterpladsen. Går det næste år?
Vi skriver til medlemmerne, at de skal henvende sig til havnefogeden, såfremt de IKKE skal i
vandet næste sæson.
Båden skal så stå et andet sted.
Hvis de ikke kontakter havnefogeden, kan/vil han sørge for flytning af båden for ejers regning.
Vedr. mobilpay. Ny afgift måske på vej. Vi afventer!
Ad 8. Brug af klubbens kanon. (nyt punkt!)
Der er tilsyneladende spørgsmål m.h.t. lovligheden vedr. brugen af kanonen.
Vi kontakter Politiet desangående.
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