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 Tilstede: 

Bjarne Lindquist (Referent) 
Carsten Kousgaard 
Martin Jeppesen 
Lone Bredgaard Thuesen 
Jan S. T. Nielsen 
Henrik Møller 
Henrik Fur Lisby 

Fraværende: 
Hele bestyrelsen var samlet. 

Pkt: Dagsorden: Referat: 

1 Godkendelse af referat fra sidste møde. Godkendt. 

2 Ny følgebåd. Martin informerer. 
Der er søgt sponsorer. 
Jollevogn, bygges til den eksakte type jolle og tilpasses til 
vores brug. (Jan & Fur) 
 
Martin og Glenn styrer processen. 
Den nye følgebåd er planlagt klar til brug i løbet af foråret. 
 

3 Stander hejsning Indbydelse til stander skifte sendes som reminder. 
 

- Fast program. 
- Vand siden af klubhuset renoveres med hensyn til 

beplantning. 
- Fest om aftenen. 
- Tag venligst have redskaber med. 
- Alle er velkommen til festen om aftenen, og man er 

velkommen til at tage ledsager med, se vedhæftetet 
indbydelse. 

- Organisations plan opdateres. 
 

4 Ny medlemmer Der oprettes en indmeldes procedurer, der bl.a. omfatter 
hvorledes der gives besked til de nye der melder sig ind. 
Henrik Møller kigger på processen. Og hjælper fremadrettet. 
 

5 Hylder Hylder gennemgåes, Der kommer en liste, over ikke relevant 
grej, denne lægges på hjemmesiden. Har du lagt grej på en 
hylde der ikke er din – fjern det venligst snarest. 

6 Deltids medlemskab Ho Bugt Sejlklub, har ikke deltids medlemskab. Medlemskab 
af klubben er gældende for et år af gangen. Kun nye 
medlemmer kan få reduceret kontingent betaling. 

7 Medlemstal 14 april. Henrik Møller og Bjarne indberetter. 

8 Opkrævning af kontingent Opkrævning sendes ud i denne uge. Bjarne. 

9 Ansøgning af jolle vogne. Sejlklubben får bygget nye jollevogne, disse koordineres af 
Jens Konge. Har du brug for en ny Jolle Vogn kontakt Jens 
Konge. 

10 Person data forordning. Forslag til Ho Bugt Sejlklubs person data politik udarbejdes af 
Lone og Henrik M. til næste møde. Når politikken er frædig 
formuleret offentliggøres den hjemmesiden. 
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11 Hydro Foil til kite og windsurf. Henrik Fur og Carsten indhenter data for hvilken typer der kan 

bruges i vores farvand. De laver et oplæg der præsenters på 
næste bestyrelsesmøde. 

12 Radio kommunikations brugs Kursus Carsten kontakter Nils Kragh omkring omfang. Jørk tages med 
på råd. 

13 Speedbåds certifikat Vi tager stilling når det bliver relevant, vi har pt. ingen 
følgebåde der kræver speedbåds certifikat. 

14 Følgebåds kaptajns bevis. Der arranngeres kurser i løbet af foråret. 
Det aktuelle kursus gælder til Hvid og rød rib og de 2 alu joller. 
Der vil blive udviklet et nyt kursus til den nye følgebåd. 

15 Svømmehallen på Hjerting skole Det starter op igen i oktober måned, hold øje med 
hjemmesiden. 

16 Hjemme side Punktet diskuteres på næste møde. 

17 Kick off 12 april, klokken 18:00 Mad, information, kooridinering og nye 
folk i udvalg. 
Teaser omkring Kickoff. Bjarne sender indbydelse og program 
ud. 

18 Sejlsports liga Henrik fur er kontakt. 

19 Ungdoms sejlsport for børn 6-8 år. (Krabbe 
holdet) 

Henrik Fur kommer med et oplæg. 

20 Vadehavs seminar. Martin deltager i et Vadehavs seminar. 

21 Næste møde Mandag d. 16 april kl. 19:00 

  


