Forslag - a
Til behandling og vedtagelse under pkt. 7 på generalforsamlingen i HBS den 23. november 2017

Bestyrelsen har overfor mig i forbindelse med revision af regnskabet år 2016/2017 givet udtryk for, at
bestyrelsen som et forsøg i det nye regnskabsår 2017/2018 vil udarbejde halvårs regnskab.
Jeg vil gerne understøtte forslaget om et halvårs regnskab som et punkt til vedtagelse på
generalforsamlingen og med følgende praktiske bemærkninger:
Første halvårs regnskab går fra 01.10.2017 til 31.03.2018 og afsluttes i april måned og med fremlæggelse til
revisionen senest i den første hele uge i maj måned.
Det udarbejdede halvårs regnskab vil give bestyrelsen et godt og sikkert udgangspunkt for
rådighedsbeløbet til drifts- og anlægsudgifter i den kommende sejlersæson, da specielt klubbens
kontingent opkrævning fra medlemmerne for sæsonen 2018 er afsluttet med indbetaling til klubben senest
31. marts 2018.

Per Vilstrup Pedersen

den 05.11.2017

Forslag - b

Forslag til behandling og vedtagelse under pkt. 7
på generalforsamlingen i HBS den 23. november 2017

Samtlige instruktører i Sejlerskolen Ungdom for jolle indstiller til vedtagelse på
generalforsamlingen, at der bevilges køb af 2 stk. nye følgebåde med hver 25 HK til afløsning og
udskiftning af eksisterende gummibåd (mrk. grå farve) 20 HK og gummibåd (mrk.rød farve) 15 HK
eller til udskiftning af vore 2 stk. Alu følgebåde (er udstyret til dommerbåde) 15 HK.
Sejlerskolen har længe ønsket nyt materiel, da det nuværende materiel ikke kan efterkomme
instruktørernes ønske om at komme hurtigt til stede ved bjergning i kritiske situationer. Ligesom
nyt materiel med større motorkraft vil gøre undervisningen mindre afhængig af vejforholdene.
I den kommende sæson 2018 vil Sejlerskolen som noget nyt undervise 2 aftener i ugen samt satse
på udvidet deltagelse i sejlerstævner med naboklubber, samt genoptage det tidligere samarbejde
med klubber på Østkysten. – Ved Sejlerskolens deltagelse i diverse udenbys stævner er det normalt,
at HBS her har mindst 1 følgebåd med, afhængig af antallet af deltagere, elever som instruktører.
Men også her viser følgebådene fra HBS at være mindre egnede på grund af manglende motorkraft
til opgaverne, som ofte er lange stræk ud til kapsejladsbanerne og nødvendige transportopgaver ved
vindstille eller bjergning i vejrskift til hård vind.
For at fremme forberedelserne og sagsbehandlingen af de ønskede anskaffelser, anbefaler
Sejlerskolen , at klubben nedsætter et hurtigt arbejdende 3 mands udvalg bestående af en instruktør
fra hver af klubbens 2 sejlerskoler Ungdom jolle og Ungdom surfer samt fungerende bådsmand for
følgebådene.
Sejlerskolens ønske er, at nye følgebåde vil være klar til brug ved klubbens standerskift og
arbejdsdag lørdag den 24. marts 2018.

HBS Sejlerskole Ungdom for jolle
Lars Lydiksen ungdomsleder
Claus Ingemann Nielsen instruktør

den 5. november 2017
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Forslag - c

Til HBS bestyrelsen.
Jeg har nedenstående forslag l punkt 7 – Indkomne forslag.
Det er et udkast, som der søges opbakning l på Generalforsamlingen således at den nye Bestyrelsen tager det
op og lre er og implementere det l sæsson 2018.
Mvh
Jens Peter

Forslag l betaling for lån af klubjoller (således at dri udgi erne l jollerne betales af brugerne),
samt betaling for skader (der ikke skyldes slid) inden for selvrisikobeløbet.
Wayfarer
Jolle\Periode
Marbæk eller
Langli
Yellow, Laksen,
Blue Water

Formiddag/e ermiddag/
a ensejlads
200 kr

Dag

Weekend

Uge

300 kr

400 kr

700 kr

100 kr

200 kr

300 kr

400 kr

Reserva oner af bådene skrives i lånebogen (som i dag) og betaling opkræves af HBS for hhv forsommer
og e ersommer.
Sejlerskoleelever fritages for betaling på undervisningsdagen (mandag). Sejlerskole-kon ngentet for
Wayfarer sejlerskoleelever hæves l 1000kr per sæsson.
Havde de e været implementeret for 2017, ville det ca. have indbragt ca 15.000kr. for udlån af joller,
samt ca 10.000kr for skades betaling af forsikringsselvrisici eller ligende beløb, hvis ingen forsikring.
Forslaget kunne udvides l nedenstående joller, hvis der er opbakning l det:
Tidligere betalte sejlerne for lån af op mistjoller for en sæsson (nogle op mistsejlere havde deres egne
joller):
Op mistjolle/Feva/windsurfer
Tilsvarende system som for wayfarer. Eller, hvis den enkelte sejler får ldelt en jolle for hele sæssonen; så
betales et beløb for lån af jollen for hele sæssonen.
Følgebåde
Tilsvarende system, dog kun muligt at låne for nogle mer.
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-d

Hej Bjarne
Jeg har to forslag jeg gerne vil have med på generalforsamlingen den 23. november 2017 for Ho Bugt Sejlklub
(HBS), hvor af kun et evt. skal vælges.
Hensigten med forslagene er, dem der bruger klubjollerne også er med l at bidrage l den økonomiske dri af
bådene i forhold l hvor meget de bruges.
Forslag 2 vil være det administra ve mest enkelte, men det vil ikke diﬀeren ere samlet betalinger for
vedligeholdelsesgebyr individuelt. Jollerne vil med forslag 2 kun være l brug for betalende Sejlerskole deltager
og instruktør. En diskussion om hvem og hvordan der kan deltager i Sejlerskolen kan blive aktuel. Vil det f.eks.
give god mening, at to Sejlerskole deltager kan sejle Onsdagskapsejlads eller andet udenbys kapsejlads?
Forslag 1:
Der skal genindføres vedligeholdelsesgebyr for brug af HBS sejldrevne joller og motorbåde som dligere lbage i
2009, dog uden maksimum pr. sæson. Sejlerskolens elever og instruktør skal være fritaget for
vedligeholdelsesgebyr ved brug af HBS joller i forbindelse med sejlerskole ak viteter. Vedligeholdelsesgebyrne
bør opjusteres l 2017 niveauer af bestyrelsen.

Tidligere vedligeholdelsesgebyr for brug af HBS Wayfarer, Hobie Cat og
motorbåde revideret af HBS bestyrelse lbage i 2009.
Periode

.
50,00 kr formiddag, e ermiddag eller a en

Weekend

200,00 kr. fredag a en l søndag a en

Uge

400,00 kr. fredag a en l næste søndag a en

Maksimum
pr.sæson

800,00 kr. for juniormedlemmer (under 22 år)
1200,00 kr. for seniormedlemmer

Forslag 2:
HBS sejldrevne joller og motorbåde er speciﬁkt l brug for Sejlerskole deltager og instruktør.
Hvis der er noget i mine forslag du mener kan formuleres mere hensigtsmæssigt er du velkommen l at kontakte
mig.
Med venlig hilsen
Frederik Chr. Jensen
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