
Referat af bestyrelsesmøde den 20. januar 2011 i Ho Bugt Sejlklub
Referent: Bjarne Lindquist
Dato: 5. februar 2011
Varighed: 19:00 – 22:30

Tilstede:
Bjarne Lindquist
Finn Bojsen
Nils Kragh
Frederik Jensen
Jeppe Schmiegelow

Fraværende:
Glen Ludvigsen
Gitte Engelund

Lidt værdi snak:
Punkt Drøftelse og konklusion

A Bjarne gennemgik vetægterne, $2 - Foreningens formål og $8 – Bestyrelsen.
B Vi vil planlægge bestyrelsesmøder og relevante aktiviteter i god tid. Bestyrelsen arbejder ved 

at uddele mandater til udvalg og modtage og behandle indstillinger, også internt. Møderne 
holdes primært i klubhuset der afholdes cirka et bestyrelsesmøde hver måned og dette varer 
typisk fra kl. 19:00 til 22:00. Vi tilstræber at referaterne kommer ud i løbet af 7 dage.

C Vi holder fast i eksisterende struktur hvor hvert bestyrelsesmedlem er kontaktperson til en 
afgrænset mængde udvalg. Vi forsøger i hver sag og i hvert udvalg at samle ansvar og 
kompentance og definere økonomien. På baggrund af erfaringer fra sejlunionen, vil vi i 
videst mulig omfang basere driften på holddrift, i praksis vil det sige at der er mindst 2 
personer i et udvalg. Organisationsplanen opdateres i takt med klubbens udvikling og 
aktiviteter.

D Her røg vi tilbage på vedtægterne og foreningens formål, vi diskuterede lidt omkring 
udfordringen ved at være en forening med et lidt fyldigt formål, og med en række forskellige 
typer af medlemmer. Vi var enige om at dette forhold kunne betragtes som en styrke, og vi vil 
arbejde på at styrke sammenholdet og hjælpsomheden i klubben, ved netop at fokusere på 
mangfoldighedens styrke.

Lidt mere drift:
Punkt Drøftelse og konklusion Ansvar

I Ny organisationsplan udarbejdes. Bjarne
II Overordnet kalender udarbejdes, der planlægges frem til næste 

generalforsamling. Nils og Finn trak i arbejdstøjet.
Finn

III Vi kommunikerer primært med medlemmerne via hjemmesiden og opdaterings 
email. Vi kunne tænke os at der kunne sendes email ud som nyhedsbrev med et 
passende interval. Det skal sikre at alle medlemmer er informeret om 
kommendene aktiviteter, og hvad der ellers rør sig i klubben. Formatet og 
hvorledes arbejder vi på.

Bjarne,
Jeppe,
Frederik

IV Hvis der var nogle som var i tvivl. -
V Der blev aftalt at der føres en separat opgaveliste, denne skal støtte at tingene 

bliver gjort i rette tid, skaffe overblik og indkøb, og hvem der er ansvarlig for 
udførelsen. Opgave listen som er rullende vedlægges referatet.

Bjarne

VI Budgettet for 2011  vil blive udarbejdet når organisationsplanen er på plads.
Det er planen at de enkelte udvalg indberetter deres ønsker til økonomien. 
Ved indkøb skal der konteres med udvalg og navn. (f.eks. Havnehallen, Søren 
Jensen). Indkøb over kr. 1.000,- skal godkendes af det bestyrelsesmedlem der er 
ansvarlig for udvalget.

Nils

VII Referatet blev godkendt. -



Ho Bugt Sejlklubs – Opgaveliste 2011
Beskrivelse: Udvalg: Økonomi: Ansvar: Færdig:
Sum: 84800
Klubstander bestilles Admin 2500 Nils 2 apr

Junior 35000 Nils 2 apr
Et par 3 personssofaer til klubhuset klubhus 6000 Jeppe 15 mar
Garderobe til overtøj, i forgang til klubhus. klubhus 1000 Bjarne 1 mar
Wayfarer billed fra WM klubhus 500 Bjarne 1 mar
Internet klubhus 500 Bjarne 15 feb
Gammel surfplads rømmes Surf 0 Jens Peter 1 mar
Vejrstation klubhus 5000 Bjarne 2 apr
WebCam klubhus 5000 Bjarne 2 apr
Optimist reol til sejl, ror og sværd Junior 4000 Nils  2 apr
Ho Bugt Sejlklub – Opmærknings skabelon Grejhal 300 Jeppe  15 mar
Falck – Presenning Båd Wayfarer 1000 Frederik 15 mar
Feva pressening – reparation Båd Feva 500 Jeppe 15 feb
Spiler poser – Wayfarer Yellow & Laksen Båd Wayfarer 1000 Frederik 2 apr
Måtte til omklædning – udvendig Omklædning 2500 - 15 mar
Strøm og lys i bådhus Bådhus 5000 Frederik 2 apr
Porte i bådhus Bådhus 15000 Byggeudv. 1 maj
Udluftning i mellemgang Omklædning 0 Byggeudv. 1 apr
Uidvendig bruser ved sauna Omklædning 0 Byggeudv. 1 apr
Stativ til skole surfer Surf 3000 Jeppe 2 apr
Indretning af bådhus Bådhus 5000 Byggeudv. 2 apr
Planlægning af Kick Off Bestyrelse 5000 Finn 3 mar
Indretning og oprydning i Grejhal Grejhal 2000 Bjarne 17 feb
Klubaftner og vinteraktiviteter – Hvad...hvor...hvornår. Klubaften 0

Ny Feva jolle – junior afdelingen har samlet penge ind til 
en ny feva jolle, indkøb og implementering 


