Referat fra generalforsamling HBS den 23/11-2017
Dagsordenspunkter 1-10:
1. Valg af dirigent.
- Søren Lambertsen er dirigent.
2. Valg af referent og stemmetællere.
- Majbritt Oldenborg Olesen er referent. Der vælges
stemmetællere ved hvert bord.
3. Bestyrelsens beretning v. bestyrelsesformand
Bjarne Lindquist.
Powerpoint og tilføjelser:
- Der opfordres til at deltage i festerne.
- Der opfordres til at invitere familie og bekendte med til
”prøv fartøjsdag”
- Der opfordres til at deltage i standerskiftarrangementerne.
- Der inviteres til nytårsbad med kransekage/champagne
for alle klubbens medlemmer.
- Se hjemmesiden for aktiviteter i fremtiden.
- Der er blevet oprettet et kiteudvalg med Hans Henrik
Rieber i spidsen.
- Formanden siger tak for indsatsen.
Spørgsmål og bemærkninger til formandens beretning:
Lise Wenche spørger ind til fartøjsdag, og om det er åbent
for familie og venner til klubmedlemmer.
Bjarne fortæller at der tidligere har været ringe opbakning til
rekrutteringsdag, og derfor har man slået rekrutteringsdag
sammen med ”prøv fartøjsdag” for familie og venner til en
dag. Der rekrutteres på anden vis med annoncering i
lokalavis.
Klaus Lund spørger ind til det nyetablerede kiteudvalg og om
der er tænkt undervisning/skole i den forbindelse. Hans
Henrik Riber svarer, at hvis man gerne vil lære at kitesurfe
kan man kontakte ham, og han vil være behjælpelig med at
formidle kontakt til udstyrsforhandlere. Der vil ikke være
undervisning/skole.

4. Fremlæggelse af foreningens regnskab v.
kasserer Martin Overgaard Jeppesen og
formand Bjarne Lindquist.
Regnskabet forelagt og tilføjelser:
- Der mangler stadig indbetaling fra nogle medlemmer.
- Der kommer ændringer til regnskabet, for at skabe
mere tydelighed over de forskellige poster og
sammenhæng mellem regnskab og budget.
Spørgsmål og bemærkning til regnskab:
Per Vilstrup Pedersen (revisor) efterlyser bedre beskrivelser
på bilag når der købes ind, for at lette kontering.
Tak til Martin Jeppesen for at føre regnskab, et arbejde
klubben ellers ville skulle betale min. 30.000 kr. for at få
lavet.
Søren Lambertsen tilføjer at der indføres en anden
huslejemodel i løbet af de nærmeste år.
Per: Hvornår ændres inddragelse af depositum til nøgler?
Martin (kasserer). Fra d.d. vil der fremadrettet ikke blive
betalt depositum for nøglerne men et administrationsgebyr
der ikke betales tilbage.
Der spørges ind til en diverse post hvor der har været en
forholdsvis stor udgift i forhold til tidligere år.
Martin forklarer at det skyldes at regningerne har været
svære at placere på en passende konto. Beløbet skyldes at
der er blevet trukket 30.000kr til jakker, som bl.a. er blevet
delt ud til trænere og solgt til medlemmer. Ligeledes er der
indkøbt bl.a. skruer og lign. til reparere udstyr, mange små
beløb der løber op. Der opfordres til at købe større partier ad
gangen af det der jævnligt vil være brug for da det vil lette
regnskabet.
5. Fremlæggelse af budget til orientering.
Budget forelagt og tilføjelse:
Der laves en vejledning til indberetning af indkøb.
Spørgsmål og bemærkning til budget:

Vagn: spørger ind til hvor mange medlemmer der er i alt.
Der er 337 medlemmer i alt.
Klaus Lund spørger ind til hvad budgettet for ungdom er
tænkt brugt til? Bjarne svarer at der er afsat penge til sociale
aktiviteter, som f.eks. uddannelse, pizza og jakker mm.
Klaus vil vide om beløbet er både til surf eller joller.
Bjarne svarer at budgettet kunne være bedre belyst. Det vil
fremadrettet blive ændret og opdateret, og Klaus vi kunne få
tilsendt det nye, hvis han ønsker det.
Henrik Fur Lisby vil gerne vide om der skal købes en ny båd,
og om der er gjort overvejelser omkring et nyt kursus til
speedbåd for medlemmer. Bjarne svarer at der kommer et
kursus.
Glenn Toft Ludvigsen fortæller, at der på sigt vil der blive
arrangeret i kursus i klubhuset for medlemmer.
Søren spørger om bestyrelsen har overvejet at ændret
budgettet i forhold til unge og voksne. Der vil ikke være
ændringer.
Budgettet er godkendt.
6. Fastsættelse af kontingenter.
- Ingen ændring af det nuværende
7. Indkomne forslag, modtaget inden d. 9
november.
Forslag A (vedhæftet som bilag)
Per Vilstrup Pedersen har foreslået et halvårligt regnskab.
Dette for at skabe opmærksomhed på hvordan økonomien
er, og dermed kan lette bestyrelsen i arbejdet. Det er ikke
nødvendigt at tilføje i vedtægter.
Martin Jeppesen fortæller at bestyrelsen selv har overvejet at
lave halvårsregnskab, men at bestyrelsen ikke er enig i
forslaget om at regnskabet skal lægges offentlig frem.
Bestyrelsen vil gerne lave et halvårligt regnskab intern i
bestyrelsen, men som ikke gøres offentligt før
generalforsamling.

Per Vilstrup mener heller ikke at budgettet gøres offentlig,
men gøres op for revisionen. Martin fortæller at bestyrelsen
ikke ser en nødvendighed for at godkende forslaget.
Claus Nielsen mener at bestyrelsen råder over
budgetafregningen og ikke bør offentliggøre det halvårligt.
Per fortæller at der halvårlige regnskab vil være en realitet,
men offentliggøres ikke. Det føres ikke ind som en
vedtægtsændring, men noteres som en arbejdsgang. Per
ønsker med forslaget at skabe et overblik over balance på
kontoen.
Bjarne Lindquist fortæller at der fremadrettet vil blive mere
tydelighed over budgettet ved at der skabes bedre
sammenhæng mellem budgetposter og kontering hvilket
giver bedre tydelighed over de forskellige poster.
Det er revisorernes anbefaling at forslaget tilgodeses.
Forslaget kommer ikke til afstemning.
Forslag B (vedhæftet som bilag)
Lars Lydriksen og Claus Ingemann Nielsen har på vegne af
samtlige instruktører i sejlerskolen Ungdom for jolle indstillet
til vedtagelse at der indkøbes to stk. følgebåde på hver
25HK. Der ønskes bedre materiel: – der ønskes 2
gummibåde med større motorer end den nuværende båd.
Grunden hertil er at de nuværende både ikke kan klare de
opgaver de er tiltænkt, bl.a. transport af personer i dårligt
vejr. Den nuværende gummibåd vil desuden ikke kunne
indhente en vildfaren optimistjolle.
Der ønskes at der bliver nedsat et udvalg til at indkøbe
sådanne både.
Bjarne Lindquist fortæller at der allerede er nedsat et udvalg
og udarbejdet forslag til en plan for hvordan dette gribes an
og viste den på skærmen
Bjarne foreslår afprøvning af en evt. ny båd, for at være
sikker på at finde den rette til klubben.
Der er to forslag til både.

Claus Ingemann mener at der skal indkøbes 2 både der
matcher klubbens behov.
Søren Christensen ønsker en båd der har tilpas motorkraft til
at kunne sejle i vejr hvor det blæser for surferne.
Martin Jeppesen foreslår 2 både: en båd der kan sejles uden
certifikat, og en der kræver certifikat med større motor.
Der skal søges fonde, for at kunne betale udgiften.
Sune Løvstad Kjellerup mener ikke at 25 hk er nok til at
kunne udføre den ønskede opgave, som der er brug for i det
vejr der surfes i.
Udvalget tager stilling til hvilket indkøb der skal gøres.
Lars Thyme giver udtryk for at der er behov for en større
båd, og en udskiftning af den nuværende båd.
Claus Ingemann mener at der skal tages stilling til vejret før
man tager på vandet, da han ikke mener at nogen af de
foreslåede både kan klare bjærgning af mandskab i hårdt
vejr.
Martin Jeppesen mener at det vil være muligt at indkøbe en
båd, der kan klare det behov klubben har. Han foreslår at der
søges fonde, og beder om tiltro til at udvalget gør det rigtig
valg i forhold til indkøb.
Poul Erik fortæller at der kan være forhold, hvor det ikke er
muligt at foretage redning fra klubben, og at man i disse
tilfælde bør tilkalde kystvagten, i stedet for at bruge
klubbens både til formålet.
Per Nielsen mener ikke, at der udelukkende skal være
gummibåde, og foreslår at man passer bedre på bådene.
Martin Jeppesen tilkendegiver, at det ikke er hensigten at
bruge både til redning, men derimod til slalom, skole og
dommerbåde.
Lone Thuesen mener ikke at den nuværende båd er i stand til
at klare opgaven med at hente/bjærge surfere og udstyr. Der
er behov for en større båd end 25 HK, også til skolebrug.

Bjarne Lindquist opfordrer til at der s fonde, og dermed ikke
dræne klubkassen for penge til både. Bjarne mener det vil
være forholdsvis let at skaffe fondsmidler til følgebådene.
Simon mener, at med den positive udvikling klubben har
været igennem - med fokus på den øgede medlemstilgang,
bør klubben dermed også kunne stå mål med at kunne levere
sikkerhed for medlemmerne. Og derfor er der behov for at
kunne benytte en båd med større motorkraft.
Thomas O´malley mener at der er behov for en større båd til
at agere dommerbåd mm. Der er pt med de både klubben
har mulighed for downwind-surf.
Carsten Kousgaard. foreslår at man går efter de to både der
tidligere er foreslået, og at det nedsatte udvalg indkøber
bådene.
Claus Ingemann fortæller at der nu i 5 år er blevet talt om
indkøb af en større båd.
Han trækker forslaget trukket tilbage, da han mener at idet
bestyrelsen har sørget for at nedsætte et udvalg, som vil stå
for at indkøbe både, er forslaget blevet hørt.
Glenn opfordrer til tillid til, at det nedsatte udvalg træffer det
rette valg af både. Der vil blive arbejdet på at søge fonde.
Forslag C (vedhæftet som bilag)
Jens Peter Riber har stillet forslag om brugerbetaling for
joller mv.
Hans Henrik Riber mener, at vedligehold af jollen vil
retfærdiggøre betaling af lån af joller, da det vil tilfalde dem
der benytter jollerne.
Bjarne Lindquist tilkendegiver at bestyrelsen er uenig, da
bestyrelsen ikke er tilhænger af brugerbetaling, og at
udstyret bør kunne benyttes af alle klubbens medlemmer.
Bl.a. for at motivere flere til at blive medlemmer at klubben.
Bestyrelsen frygter, at det vil skræmme nye medlemmer
væk. Det er ikke i bestyrelsens ånd at indføre brugerbetaling
og man vil kunne risikere at joller mv. vil komme til at ligge
på græsset i stedet for at sejle.

Thomas K. mener at forslaget er en god ide, da det er de
samme personer, der har brugt jollerne. Thomas efterlyser
en struktur på udlån af joller. Thomas mener at idet der
opstår skader på jollerne, skal der betales for udlån, så der
er råd til vedligehold. Thomas mener ligeledes, at der skal
betales for lån af jollerne til kapsejlads og lign.
Niels Peter bakker bestyrelsen op, idet der også frit bliver
benyttet andet materiel af klubbens medlemmer, kan man
ikke indføre brugerbetaling til jollerne udelukkende.
Lars Thyme mener at hvis man benytter en jolle til
kapsejlads, så betaler man for brug. Men skoleudstyret er til
undervisning og afbenyttelse i undervisningen.
Bjarne Lindquist frygter at brugerbetaling vil være
ødelæggende og vanskeliggøre klubbens brug af materiel.
Specielt set i lyset af klubbens i forvejen gode økonomi.
Martin Jeppesen foreslår at man fremover ikke indkøber
kvalitetsjoller til kapsejladsbrug, men i stedet køber lidt
billigere materiel til skolebrug og fri afbenyttelse.
Der vil ligeledes være et stort arbejde med administration af
betalingen for udlån, som ingen er interesserede i at
varetage.
Tilføjelse: Blue Water-båden er ikke klubbens ejendom, og
kan dermed ikke inddrages i brugerbetaling.
Der blev foretaget afstemning ifm. det indkommende forslag:
Resultat:
- For:5
- Imod:47
- Blank: 7
Forslag D - forslag 1 og 2 (vedhæftet som bilag)
Frederik Chr. Jensen har stillet to forslag, forslag 1 om
brugerbetaling der ligner tidligere nedstemte forslag og
derfor blev trukket tilbage. Forslag 2 om, at HBS sejldrevne
joller og motorbåde specifikt er til brug for sejlerskole
deltagere og instruktører.

Lars Thyme spørger om surferne i dette forslag, i så fald
heller ikke vil kunne benytte motorbådene til kapsejlads.
Bjarne Lindquist taler på bestyrelsens vegne og mener ikke
at der skal være brugerbetaling på jollerne. Der er i klubben
mange forskellige goder, som kommer alle medlemmer til
gode.
Claus opfordrer bestyrelsen til at komme med klare
retningslinjer for brug af materiel.
Der blev foretaget afstemning ifm. det indkommende forslag
(forslag 2):
Resultat:
For: 3
Imod: Stort flertal.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
På valg til bestyrelsen er:
- Jan ST Nielsen (modtager genvalg)
- Lone Bredgaard Thuesen (modtager genvalg)
- Jesper Fanø (modtager ikke genvalg)
- Henrik Møller (sejler) opstiller og er valgt.
- Jan og Lone er genvalgt.
- Henrik Fur er genvalgt som suppleant.
Valg
-

af revisorer og revisorsuppleant.
Per Vilstrup Pedersen fortsætter
Ole Bang er valgt.
Finn Boysen er valgt som revisorsuppleant.

10. Eventuelt.
Der opfordres til, at man passer på udstyret og hvis der laves
skader, skal det indberettes.
Ligeledes hvis udstyret udlånes.
Lena opfordrer til at der ryddes ordentlig op efter saunagus.
Torben Madsen opfordrer til at bookingsystemet til jollerne
opdateres. Der skal være plads til at skrive flere tider i
samme datofelt.

Per (bøjeudvalg) fortæller at der forsvinder bøjer fra klubben.
Han opfordrer til at huske at få bøjerne ind igen efter brug.
Det er kun de 6 store bøjer, der skal ligge ude i vandet.

Bilag: Indkomne forslag, modtaget inden d. 9 november.
 Forslag A
 Forslag B
 Forslag C
 Forslag D (forslag 1 og 2)

