Referat
Bestyrelsesmøde i Ho Bugt Sejlklub d. 5/3 2013
Tilstede:
Bjarne Lindquist, Frederik Jensen, Jesper Fahnøe, Lars Thyme, Søren Jensen, Glenn Ludvigsen
og Martin Jeppesen.
Referent: Martin Jeppesen
1) Godkendelse af referat fra sidste møde. (Referat foreligger endnu ikke)
2) Nyt fra formanden:
a) Esbjerg Kommune har rettet forespørgsel omkring deltagelse i Idrætsnatten i august
måned. Det skal undersøges om nogen har interesse i at repræsentere klubben til dette
arrangement.
b) Møde med Esbjerg Kommune vedr. Havnehallen – Jens Konge repræsenterer klubben.
c) Vi har fået tilbud på fræsning af afløb og udluftning i magssinet. Pris mellem 20.000 og
25.000 alt efter valg af løsning. Bjarne og Frederik aftaler arbejdsfordeling inden
fredag.
d) Medlemsdatabasen for 2013 er klar. Lars gennemgår listen over surfere d. 6/3
hvorefter kartoteket er klar til udsendelse af kontingentopkrævningen for 2013.
3) Nyt fra kassereren:
a) Bank skiftet skulle gerne komme på plads i denne uge da de sidste
bestyrelsesmedlemmer har underskrevet dokumenter fra banken i forbindelse med
det afholdte bestyrelsesmøde.
b) Kontingentopkrævning ej muligt før vi har ny bankkonto på plads. Det forventes dog jf.
Ovenstående at dette kan udsendes i indeværende uge.
4) Nyt fra kommunen / samarbejdspartnere:
a) Der skal søges om tilskud fra Esbjerg Kommune senest d. ¼ 2013. Martin Jeppesen er
ansvarlig for dette.
5) Nyt fra udvalgene:
a) Surf:
(1) Klubben afholder en afdeling af Young Gun Cup d. 24 august. Lars Thyme er
tovholder på arrangementet.
(2) Glenn orienterede om, at Sponsorsejl til surfskolen er på vej, og at datoer for
surfskolen er fastlagte.
(3) Trænerne har ikke mulighed for at deltage på træner kurserne som afholdes i
foråret. Glenn og Lars deltager i efteråret.
(4) Plus 15 surf skolen mangler instruktører, Klaus Lund, Glenn Ludvigsen og Lars
Thyme kører 3 ugers turnus runde som backup til de tilbageværende
instruktører.
b) Morgenbadere:
(1) Peter har modtaget tilbud på udbygning af bænkene i saunaen. Bestyrelsen
godkender det indkomne tilbud på udbygning af bænkene samt montering af
skyder på døren.
(2) Forslag om flytning af ovn: beslutning udskudt til efter bænke er sat op og
behovet for en flytning bedre kan vurderes.

(3) Forslag og indhentet tilbud på montering af ”hattehylder" i baderummene
godkendes af bestyrelsen.
c) Optimist:
(1) Der er stillet forslag omkring indkøb af ekstra følgebåd. Afvist.
(2) Forslag om indkøb af 5 radioer til brug i følgebåde. Bjarne forsøger om vi kan få
5 radioer sponseret.
6) Indkomne Punkter:
a) Opdatering af hjemmesiden: Frederik gennemgår hjemmesiden for opdateringer
ligesom resten af bestyrelsen er ansvarlige for at kontrollere om de har
input/rettelser. Jens Konge gennemgår adresser samt organisationsdiagrammet.
b) Hvordan ønsker vi at bestyrelsen skal arbejde?: Der skal bedre opfølgning på at
opgaver udføres. Opgavelisten skal opdateres og ajourføres. Bedre backup og
vidensdeling er nødvendigt. Ambitionsniveauet skal tilpasses og opgaver skal fordeles
bedre.
7) Status på igangværende projekter:
a) Bruseforhæng i omklædning – Noteret på opgavelisten.
b) Vedligeholdelse af optimist trailer – Noteret på opgavelisten.
8) Eventuelt:
a) Kickoff arrangement afholdes d. 23/3. Glenn og Bjarne står for arrangementet.
b) Næste bestyrelsesmøde er flyttet til d. 11/4 2013 kl. 19.00 – 21.00 i klubhuset. Glenn
medbringer hjemmebag.
c) Søren Jensen vælger at udtræde af bestyrelsen.

