Ho Bugt Sejlklub
Bestyrelsesmøde
Onsdag den 28 februar 2018
kl. 19.00 i Messen
Referent: Lone Bredgaard Thuesen

Pkt:

Tilstede:
Carsten Kousgaard
Martin Jeppesen (delvist)
Henrik Melsen Larsen
Jan S. T. Nielsen
Henrik Møller
Lone Bredgaard Thuesen
Dagsorden:
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Nye RIB gummibåde

Side: 1/2

Fraværende:

Bjarne Lindquist

Referat:
Martin og Gleen Ludvigsen sætter sig sammen d.d.
og ansøger om fondsmidler til indkøb af to RIB
gummibåde.
Bådene skal kunne benyttes uden
speedbådscertifikat men være kraftigere end de
nuværende. De skal ikke være større/tungere end at
bådene er til at håndtere på land.
En motorbåd på 4,5 meters længde med en 30 HK
motor kræver ikke speedbådscertifikat.
Der gives mandat til Martin og Gleen til at gå efter de
typer RIB motorbåde, de mener er bedst og mest
velegnede til brug i forbindelse med henholdsvis
jollesejlads og windsurf.
Bestyrelsen godkender inden endelig beslutning.
Der indkøbes to RIB motorbåde i år, helt eller delvist
finansieret af fondsmidler evt. suppleret med midler
fra HBS's opsparing.
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Deltagelse i Sejlsportsligaen

Thomas Krogsgaard har tilmeldt Ho Bugt Sejlklub til

Sejlsportsligaen, der består af følgende stævner:
02 - 03 juni - Frederikshavn
23 - 24 juni - Kerteminde
18 - 19 August - Skovshoved
01 - 02 september – Århus
Der er betalingsfrist den 1. marts 2018.
Thomas har på HBS hjemmeside fastlagt prisen for

at deltage i et stævne er 500 kr. pr. mand pr. stævne.
Bestyrelsen besluttede at støtte op om
arrangementet, betale indmeldelse og fastlægge at
der skal være en egenrisiko for hver af de fire
personer i båden på 500 kr. pr. stævne.
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Planlægning af KickOff

Side: 2/2

I kalenderen på HBS hjemmeside er KickOff planlagt
til den 8. marts 2018.
KickOff er hvor alle udvalgsmedlemmer og de
medlemmer der ønsker at deltage i driften af klubben
(aktiviteter og faciliteter) mødes. Der informeres om
året der kommer og organiseres hvordan opgaverne
fordeles. Afsluttes med hygge fællesspisning.
Carsten laver indbydelse der lægges på hjemmesiden
og bestiller tapas. Lone orienterer på FB windsurf
trænergruppen.
(Efterfølgende blev KickOff aflyst)
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Indberetning af medlemstal

Henvendelse om indberetning af medlemstal.
Afklaring om dette, medlemstal burde være
indberettet og registreret.
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Ungdomsfester i klublokalet

Henvendelse fra Dreyer om, at der er en flok unge
der holder fest i klubben med larm, oprydning og
ekstra rengøring til følge. Der har været en episode
tidligere hvor kun én ud af 10 personer var medlem af
klubben og senere en episode, hvor ingen var/ville
vedkende sig at være medlem af klubben og hvor
nøglebrik evt. er blevet lånt ud.
Bestyrelsen vil ikke acceptere fester i klubben uden
tilladelse. Mulig konsekvens er lukning af nøglebrik.
Eksklusion kan overvejes.
Henrik Møller laver oplæg til skriv om dette, der
fremsendes til bestyrelsens kommentering, inden det
lægges på HBS hjemmeside og FB.
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Diverse
Kontaktperson for morgenbaderne/vinterbaderne

Henrik Møller overtager Jespers rolle som
kontaktperson for morgenbaderne/vinderbaderne

Behandling af persondata

Dansk Sejlunion har fremsendt vejledning for
foreningerne om persondataforordning udarbejdet af
DIF og DGI og gælder således sportsforeninger i
Danmark. Tages op igen på næste bestyrelsesmøde.
Lone sætter sig ind i hvad det betyder for HBS.

Henrik udtræder af bestyrelse

Henrik Melsen Larsen meddeler, at han ønsker at
udtræde af bestyrelsen, da han er flyttet til Aarhus.
Suppleant Henrik Fur Lisby indtræder i bestyrelsen i
stedet for Henrik.
Tak til Henrik Melsen for årene i bestyrelsen og
velkommen til Henrik Fur.

Næste bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde: Tirsdag den 20. marts 2018

