
Referat fra den 22/2-2023

Næste møde den ? klokken 18

Havn
Et medlem er faldet på vores glatte bro under arbejde på havnen og brækket en arm. Skal meldes til 
Codan i tilfælde af at skyld for eventuelle men regnes som værende klubbens ansvar.

Der arbejdes med at finde et nyt hold til optagning og isætning, det vil blive taget op på 
generalforsamling hvor vi håber på at flere vil melde sig til at deltage.

Bådpladser er ved at blive fordelt, der vil være en del ændringer, grundet at der er blevet flyttet pæle
og der er flere ønsker om større plads. Der vil være flere svajere i 2023, så der skal ligges 6 bøjer ud
og kæder skal tjekkes med dykker.

Der skal graves lidt mellem bro3 og 4 inden søsætning da der er lavt på de inderste pladser. Rasmus 
får fat i vognmand.

Hjertestarteren er registeret i Tryg fonden med klubmailen som kontakt.

Lars Borup kontakter igen Tryg fonden for redningsudstyr til mole 1,2 og bro 3 Lars har også aktion
på redningsstiger sammen med Christian.

Dan skal sørge for indkøb af stolper til opsætning af redningsudstyr og stiger.

Dan overtager alle HSS kontor tirsdag vagterne, er som sædvanligt fra kl. 18:00 til 19:00, den første
vagt er den 4/4

Økonomi
Der er god balance i vores økonomi og et bedre overskud for 2022 end først antaget, hvorfor det 
måske kan blive muligt at fremrykke udskiftninger på havn og hus.

Bestyrelsen stiller forslag på generalforsamling om at ligge loft på fremtidige indeksreguleringer, 
for at der ikke skal komme alt for store årlige stigninger.

Der skal annonceres mere efter nye junior sejlere, så vi kan få gang i afdelingen igen, Henrik og 
Morten skal se på det.

Årets Standerhejsning kommer til at foregå den 7/5 klokken 13. Vi satser på godt vejr og holder det 
på molen.

Der er oprydningsdag på havnen den 13/5 klokken 9


