
Referat fra HBS bestyrelsesmøde 24.3. 2011

Deltagere: Jeppe, Niels, Bjarne, Frederik, Finn(ref.)
Afbud: Gitte, Glen

Punkter på dagsorden Referat Tovholder 
A.Godkendelse af referat. Referatet blev godkendt uden yderligere 

kommentarer.
B. Medlemskab af 
vadehavets bådklubber

Det blev vedtaget at vi igen melder os ind i 
foreningen da vi som den eneste sejklub står 
udenfor

Bjarne

C. Sponsor politik. Ansøgninger bør koordineres med udvalget 
evt. reklame og annoncering bør ikke 
overdrives, men alene være på de genstande 
som er direkte sponsoreret eksempeltvist 
optimistjoller. 
I klubhuset opsættes plade hvor de enkelte kan 
få deres navn.
Flere medlemmer til sponsorudvalget søges så 
der kan søges lidt bredere.
Generel politik formuleres og rundsendes til 
kommentering i bestyrelsen. 

Jeppe

D. Standerhejsning Stander er skaffet af Jens.

Tale v. formanden 

Arbejdsopgaver til jollepladsen defineres

Afhentning af optijoller

Afhentning af wayfarer

Afhentning af hobiecat

Borde bænke m.v.

Rengøring bad, sauna m.v.

Opgaver magasin grejhallen

Losseplads afklares

Planlægning på dagen: spil, indkøb t. frokost, 
fliser i bådhus etc. 

Surf stativer 

Opgaveliste samles af Bjarne  / Finn

Bjarne

Finn / Per

Niels

Søren 
/Frederik.

Do

Søren Jensen

Jeppe

Bjarne

Jeppe



E. Lokale og anlægsfonden Vores hovedsponsor kommer lørdag d. 30 april 
for at tage billeder og skrive en artikel.

Der igangsættes en plan så der denne dag er 
aktiviteter med optimister, morgenbadere m.v..

Hovedansvarlig
Aktivering af surfere
Aktivering af optier
Aktivering af sejlere
Morgenbadere

Bjarne
Jeppe
Niels
Bjarne
Finn/ Bjarne

F.  Referat fra mødet med 
Kommunen vedr. 
foreningsguiden

Niels og Bjarne deltog og fik en masse 
informationer omkring tilskudsansøgninger for 
medlemmer samt udstyr (Den fritidskulturelle 
anlægspulje). Der kan eksempeltvist også 
søges tilskud til jyske mesterskaber etc.

G. Kort referat fra Kredsen
Niels

Niels informerede om mødet med 
Lillebæltskredsen omkring samarbejde i 
forhold til optimister m.v.. Vi inviterer kredsen 
over så næste møde afholdes i HBS så de kan 
se vores nye klubhus.

H.  Brug af klublokale Officielle arrangementer i klubhuset lægges 
ind i kalenderen. Principielt kan der ikke 
holdes ”lukkede” arrangementer uden adgang 
for klubbens medlemmer.
Private fester er udelukket. 

Overordnet koordinator for brug og booking af 
klubhuset er Jeppe

Jeppe

I. Organisationsdiagram. Det nye diagram blev gennemgået af Bjarne . 
Diagram lægges ind på hjemmesiden.

Bjarne

J.Budget for 2011 Budget blev gennemgået og godkendt. Bjarne
K. Revision af plan for 
bestyrelsesmøder.

Afventer næste møde hvor Gitte og Glen er 
med

Bjarne

H. Gennemgang af opgaver Se listen Bjarne
I. Evt. Da der er en del administrative opgaver som 

ligger uden for kassererposten tilføjes en 
administrativ funktion der har til opgave at 
hjælpe med at få overblik over papirgangen og 
kontakten til kommunen 

Jeppe

Næste møde afholdes torsdag den 28. April kl. 18.30 i 
klubhuset hvis Glen og Gitte kan


