
Referat fra generalforsamling i Ho Bugt Sejlklub (HBS), afholdt d. 22.11.2018 kl. 19.00  

Sted: Klubhuset - Messen, Sanatorievej 2, 6710 Hjerting, Esbjerg 

 

Der var ca. 40 fremmødte, samt hele bestyrelsen var repræsenteret. 

Bestyrelsesformand Bjarne Lindqvist bød velkommen. 

Herefter fik Jonas Thyme, et af HBS’s unge windsurfertalenter ordet. Jonas lagde ud med at rose HBS for at 

have støttet ham gennem året med støttegebyrer til en række stævner han havde deltaget i. 

Ligeledes beskrev Jonas sin oplevelse af stævnerne der i grundtræk blev til følgende flotte resultater. 

SYLT (EM)    22. plads  

Garda Søen (Junior WM)  13. plads 

Sopot, Polen (Foil EM)  1. plads (U.19) 

Hvide Sande (Senior Slalom VM) 34. plads 

Samlet placering på Junior DM rangliste  1. plads  

 

Herefter blev forsamlingen bedt om at rejse sig, og der blev holdt et minuts stilhed for nyligt afdøde Ole 

Hansen, der havde været en trofast og vellidt person i HBS.  

 

Herefter fulgte dagsordenen vedtægterne, der var udsendt sammen med indkaldelsen. 

 

1. Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslog Søren Lambertsen, der blev valgt. 

Dirigenten takkede for valget og konstaterede generalforsamlingens lovlighed, idet indkaldelse samt 

regnskab var udsendt rettidigt min. 3 uger før afholdelse af generalforsamlingen. 

Simon Bak blev udpeget af bestyrelsen som referent og der blev udpeget to stemmetællere. 

 

2. Bestyrelsens beretning 

Bestyrelsesformanden lagde ud med at komme med en gennemgang af 2018, der i grundtræk bød på 

følgende: 

Svømning på Hjerting Skole(Søndag 10-12), hvor der bl.a. er tilkommet 7 nye livreddere fra HBS. Der er ca. 

40 deltagende hver gang. 

Der blev uddelt ros til holdet der trofast har mødt hver tirsdag og foretaget reparationer mm. af 

faciliteterne i HBS.  

På den negative side kunne det nævnes at der har været problemer med ubudne gæster i Messen. Her er 

der blevet smadret tallerkener mm. Dette har resulteret i at der er blevet opsat videoovervågning i messen 

samt magasinet. 



Der har ligeledes været tyveri af udstyr fra magasinet til en værdi af ca. 150-200.000kr. (primært kiteudstyr) 

Efterfølgende er nogle af de stjålne kites dukket op i Estland, hvilket tyder på at det har været organiseret 

tyveri. 

Foråret blev startet op med ”Kick-off” hvor Bjarnes Skipper Labskovs var en stor succes. 

Følgende skoler blev startet op i foråret: 

• Ungdomsjolle 

• Voksenjolle 

• JuniorSurf 

• VoksenSurf  

Der blev afholdt en række arrangementer herunder b.la. følgende:  

• Prøv fartøjstyper (mulighed for at afprøve klubbens forskellige fartøjer) 

• Langli Open (hvor der blev svømmet fra Langli til HBS, assisteret af 8 følgebåde) 

• Onsdagsmatch (Wayfarerjoller) 

Bestyrelsesformanden berettede stolt om HBS´s deltagelse i ”Spækhugger Stævne” hvor de fik en flot 1. 

plads. 

 

Der blev indkøbt ny følgebåd 2018. Midlerne er primært kommet gennem en række sponsorater, samt ved 

salg af den forrige følgebåd. 

Ligeledes er der blevet indkøbt en havetraktor, en windsurffoil samt en kitefoil. 

Morgenbaderne har fået opstartet en række gode arrangementer herunder Showgus, tekstilfri aften og 

havbadning.  

Herefter blev ordet givet videre til Thomas Krogsgaard som fortalte om HBS’s deltagelse i Sejlsports Liga’en 

I grundtræk et arrangement med 36 tilmeldte klubber der blev afviklet over 4 weekender. Hvor der blev 

sejlet i J70’er både. Niveauet og professionalismen var ekstremt høj og alle deltagere var dedikerede 

sejlere. Thomas savnede lidt opbakning fra flere deltagere i HBS idet han havde budgetteret med 8 

deltagere per stævne, hvor der kun kunne mønstres 4. Thomas mente at det nok var for ambitiøst at kunne 

stille et hold til 2019, men foreslog at der blev arbejdet på at kunne deltage igen i 2020. 

Slutteligt rundede formanden af med at opridse de kommende arrangementer, herunder følgende: 

• Renovation af udstyr i havnehallen, hver onsdag (kl. 18) 

• Skole for VoksenJolle hver mandag kl. 18.00 

• Svømning på Hjerting Skole hver Søndag Kl. 10-12.00 

• ”Bobler og snacks” Vinterbadning og Sauna den 31 December  

• Romsmagning (Marts) 

 

Generalforsamlingen godkendte herefter bestyrelsens beretning 

 

 



3. Fremlægning af foreningens regnskab 

Regnskabet blev fremlagt af bestyrelsens kasser Martin Jeppesen.  

 

Her blev det påpeget at en række indtægter ikke fremgik i regnskabet idet de var bogført efter d. 30/9 hvor 

regnskabet blev lavet.  

Herunder f.eks. sponsoratindtægter fra b.la. Willemoes Holding, Sydbank, mm. til den ny klubjolle. 

Af nøglepunkter blev det ligeledes nævnt at udgifter til uddannelse af instruktører var steget til ca. 33.000 

samt at udgifter til klubaktiviteter ca. var fordoblet fra kr. 28.312 til kr. 59.407  

Der blev i forsamlingen rejst spørgsmål hvorfor indtægter fra HBS’s forsikringsselskab vedr. en knækket 

mast, ikke fremgik under indtægter. Bestyrelsen ville rette henvendelse til de ansvarlige og følge op på 

dette. 

Det blev fremlagt at periodens resultat udgjorde et underskud på kr. 18.558  

Dette blev dog vurderet tilfredsstillende, idet der i 2018 var blevet indkøbt meget nyt materiel. 

 

Regnskabet blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen. 

 

4. Fremlæggelse af budget for 2019 

Budgettet afspejlede, at der i 2019 er estimeret at de samlede udgifter er reduceret til ca. kr. 337.000 i 

forhold til kr. 356.500 i 2018. I 2017 udgjorde de samlede udgifter kr. 329.500 

Morgenbaderne påpegede uforståenhed over at bestyrelsen kun havde afsat kr. 14.000 til 

reparation/forlængelse af bænkene i saunaen, idet de havde indhentet tilbud fra eksterne håndværkere 

pålydende kr. 28.000 til reparation af disse. 

Der blev drøftet hvorvidt det var rimeligt, at anvende betalt arbejdsløn idet reparationens omfang muligvis 

kunne foretages vha. frivillig arbejdskraft i HBS.  

 

Der blev rejst spørgsmål ved hvorvidt døren i saunaen (mod vandsiden) evt. kunne afblændes for at gøre 

plads til flere siddepladser, hvilket der ofte er behov for under arrangementer såsom saunagus mm. 

Der blev påpeget at dette ikke ville blive værdsat af rengøringspersonalet, idet der ved rengøring ofte er 

meget varmt og at udluftning med gennemtræk derved ikke kan foretages. 

  



5. Fastsættelse af kontingenter 

 

Bestyrelsen foreslog at kontingenterne skal forblive uændret, hvilket blev enstemmigt godkendt: 

Seniormedlem (24år og derover) kr. 700 

Ungdomsmedlem (under 24år)  kr. 400 

Kontingenttillæg: 

Jolleplads   kr. 500 

Magasin hylde stor  kr. 500 

Magasin hylde lille  kr. 300 

Skole Ungdoms jolle  kr. 500 

Skole Ungdoms surfer  kr. 500 

Skole Voksen jolle  kr. 500 

Skole Voksen surfer  kr. 500 

 

6. Valg af bestyrelse  

 

Carsten Kousgaard meddelte at han gerne ville fratræde som næstformand. 

Bestyrelsen takkede for hans deltagelse. 

Tommy Lund blev valgt til bestyrelsen 

 

Hans Henrik Riber samt Jens Christian Kloster blev valgt som suppleanter for 2019  

Per Vilstrup og Ole Bang blev valgt som revisor for 2019  

Jesper Jansen blev valgt som revisorsuppleant for 2019  

 

7. Eventuelt 

Der blev fremsagt forslag om nye medlemmer i HBS skal have regelkursus ved opstart i klubben. 

Ligeledes blev der opfordret til gennemgang af klubbens vedtægter bl.a. ved brug af klubjoller. 

Thomas Krogsgaard foreslog at det skulle muligt at booke klubbens både samt surfudstyr fra klubbens 

hjemmeside. 

Bestyrelsen fortalte at der er planer om at afholde et førstehjælpskursus i Jan-Mar, hvor Jakob Holm er 

instruktør. 

Finn Bojsen foreslog om det kunne være en mulighed at oprette en Facebook-side hvor der f.eks. kunne 

bookes Gastepladser til onsdagssejlads. 

Der blev diskuteret hvorvidt andre afdelinger i HBS burde have deres egen Facebook-side som f.eks. 

surferne samt morgenbaderne har. Dette var der delte meninger om og der blev ikke truffet beslutninger 

herom. 

 



Glenn Ludvigsen nævnte at der ville blive mulighed for at få lavet et forsikringstjek af udstyr i HBS, der ville 

blive informeret yderligere omkring på et senere tidspunkt. 

Martin Jeppesen meddelte at han havde været til Vadehavsmøde med Danmarks Naturfredningsforening. 

Her blev der ikke fremlagt planer om skærpede regler vedr. sejlads mm. i Vadehavet. Martin mente ikke at 

der var grund til at ”puste til ilden” og valgte at holde lav profil og ikke stille spørgsmål desangående. 

 

Dirigenten hævede Generalforsamlingen kl. 20.45 og gav ordet til formanden der takkede for god ro og 

orden og meddelte at der nu var gløgg og æbleskiver til de fremmødte. 

 

Bestyrelsesformand: Bjarne Lindquist 

Dirigent:  Søren Lambertsen 

Referent:  Simon Bak 


