
Referat fra bestyrelsesmøde 28-4-2011 kl. 18.30 i klubhuset
Tilstede: Bjarne, Finn, Nils, Jeppe, Glen, Frederik, Gitte 
Referent: Gitte & Bjarne
Punkter på dagsorden Referat Tovholder
A.Godkendelse af 
referat.

Referatet blev godkendt uden yderligere
kommentarer.

B. Sponsorpolitik Bestyrelsen har læst Jeppes udkast og foreslår at udkastet 
redigeres og tilpasses HBS. Bestyrelsen diskuterede hvorvidt 
folk der søger sponsorater skal referere til bestyrelsen først om 
hvad der søges til således at der laves en strategi for hvad der 
skal søges, eller om sponsoransøgninger kan komme frit fra 
alle. Bestyrelsen indstiller til at klubben får en strategi for 
sponsorudvalget der kordineres af sponsorudvalget. 
Bestyrelsen anbefaler flere medlemmer af klubben til at indgå i 
sponsorudvalget. 

Jeppe 

C. Standerhejsning Opgaverne skal listes med tovholder på, en synlig liste hvor 
man kan hakke af på når arbejdet er udført inden for de enkelte 
kategorier. Tidspunkt for spisning meldes ud.

Bjarne

D. Lokale og 
anlægsfondens besøg 
den 30 april 

De kommer ved en 12.00 tiden – vi har program fra kl. 13.00. 
Alle aktiviteter forsøges at sætte i gang således der er run på 
klubben og vandet den dag. 

Bjarne

E. Revision af plan for 
bestyrelsesmøder

Bestyrelsen blev enige om en mødeplan for resten af sæsonen. 
18 august, 15, september, 13 oktober og 10 november som er 
generalforsamlingen. Næste møde er 2. Juni kl. 18.30

Alle

F. Rengøring af klubhus Bestyrelsen diskuterede løsninger for rengøring af klubhuset. 
Der skal organiseres en fast plan for rengøring hvor der fejes 
og vaskes gulv, ordnes toiletter og pudses vinduer, og hvor der 
bruges ca. 2,5 time hver gang Bestyrelsen arbejder med flere 
løsninger på punktet. 

Bjarne

G. Ny følgebåd Bestyrelsen har besluttet sig for at indkøbe en ribgummibåd. 
Limboen indgår i en byttehandel. Klubben søger støtte via 
kommunens anlægspulje. 

Glen + 
Nils 

H. Hvordan og hvem 
handler ind hvor?

Ansvarsområderne er som beskrevet i Organisations 
Diagrammet, og den ansvarlige har råderum inden for 
budgettet, nye tiltag og større udskiftninger vendes og aftales 
på bestyrelsesmøde.

Alle 

I. Ungdomssurferskole Der startes en ungdoms vindsurferskole op, målgruppen er 
børn i alderen 9 til 14 år, Søren Christensen er chef for 
udvalget og vil stå for koordinering af træningen, som starter 
med KickOff mandag d. 2. maj. Udvalget organiseres under 
Aktiviteter-Ungdom.

Glen

J. Kølefryseskab til 
madkoordinator

Der indkøbes et rummeligt kølefryseskab 180*60 cm hvor køle 
og frysekapasiteten er fordelt ligeligt.

Nils Glen

K. Planlægning af 
promenadeindvielse

Promenadeindvielse og Åbenthus i HBS slås sammen til et 
arrangement. Den forventede dato er 28 maj, sejlklubben 
planlægger en fest samme aften, Glen aftaler med festudvalget.

Finn,
Glen



Punkter på dagsorden Referat Tovholder
L. Navnekonkurrence er 
afsluttet

Klublokalet kommer til at hedde ”Messen”
Det store rum under Messen og Baderummet bliver til 
”Magasinet”
Terassen bliver til ”Dækket” og rampen til Dækket bliver til 
”Landgangen”. Huset på Bådpladsen bliver til ”Bådhus”

En oversigt vil blive lagt på HBSejlklub.dk
Følgende honoreres:
Messen – Martin Enevoldsen
Dækket – Jens Konge
Bådhus – Henrik Lisby

Bjarne

M. Klubhus, status på 
byggeriet

Gulvet i Sauna skal repareres, det er utæt der løber vand ned i 
Magasinet. Murerne går i gang i mandag d. 9 maj og forventes 
at være færdigt fredag d. 13 maj., Saunaen vil være lukket 
indtil arbejdet er udført

Låse til Bådhus mangler, køreriste mellem Bådhus og vej 
etableres.

Der sættes en bænk op på Dækket ved indgangen til Baderum 
magen til den ved saunadækket, ideen er at holde Baderum 
som barfodsområde.

Bjarne

N. Den gamle surfplads Pladsen er blevet overdraget til kommunen, skiltet bliver pillet 
ned i kommende week-end, og pladsen får et ekstra tjek.

Jeppe

L. Opgavelisten. Denne blev gennemgået, og revideres. Bjarne
M. Evt. Bestyrelsen har besluttet sig for at købe en gasgrill.

Et fast punkt på dagsordnen til Bestyrelsemøderne bliver:
Kort info fra Ansvarsområderne i henhold til 
Organisationsplanen.

De tidligere udarbejdede funktionsbeskrivelser for udvalgene 
samles og organiseres på hjemmesiden under 
Organisationsplan.

Alt udstyr der placeres i Magasinet skal være rengjort.
Sejl, brædder, dragter etc. afskylles med ferskvand og drypper 
af inden deponering. 

På næste møde har vi Budgetopfølgning, Bogholder inviteres.

Glen+Nils

Bjarne

Bjarne

Bjarne

Nils


