
 Ho Bugt Sejlklub 
Bestyrelsesmøde 
Tirsdag d. 19 februar 2019 
kl. 19.00 i Messen 
 
Referant: Bjarne Lindquist 

 
Side: 1/1 

 
 Tilstede: 

Bjarne Lindquist (Referent) 
Jan S. T. Nielsen 
Lone Bredgaard Thuesen  
Henrik Fur Lisby 
Martin Jeppesen 
Tommy Lund 

Fraværende: 
Henrik Møller 

 

Pkt: Dagsorden: Referat: Init: 

1 Godkendelse af referat fra sidste 
møde. 

Godkendt. OK 

2 Hjemmeside Der ryddes op i den nuværende Hjemmeside. 
Der findes en redaktør, Sus kontaktes. 
 
I samarbejde med Sus, defineres hvilket design 
hjemmesiden fremover skal have. Samt hvilket 
underliggende system der skal bruges. Bjarne Kontakter 
Sus og faciliterer opgaven. 
 
Indhold: Bestyrelsen. 
Redaktør: Sus. 

BL 

3 Romsmagning Er planlagt og gennemføres 1 marts 2019. Fur 

4 Sponsorater Der er etableret en Sponsor koordinator, Simon Bak har 
taget opgaven. 

Fur 

5 Sponsor ansøgning Jolle ungdom Ungdoms afdeling kommer med et ønske om hvad de 
ønsker at søge midler til samt et budget. Det skal 
koordineres med sponsor koordinator. Der holdes møde 
torsdag d. 21 februar. 

Fur 

6 Kollund sejlklub på besøg Bestyrelsen synes det er en god ide, det kunne være en 
fin relation. Det skal koordineres af jolle ungdoms 
afdelingen, der skal finds en tovholder. 

Fur 

7 Bænke til jolle pladsen Kommunen kontaktes. TL/BL 

8 Alu jollerne Disse er renoveret i havne hallen om onsdagen, og er klar 
til 20 år mere. 

BL 

9 Ny følgebåd magen til den den nyeste Den lille hvide rib udskiftes, der vil blive søgt sponsor 
støtte. 

MJ/ 
JN 

10 Windsurf skole Der indkaldes til et windsurf skole møde hvor formatet for 
skolen i sæsonen 2019 klarlægges.  
Bestyrelsen er meget interreseret i at Surfskolen fungerer 
på en god måde. 

LT 

11 Hoved kalender – Ho Bugt Sejlklub Ramme datoer frem til 2021 lægges på hjemmesiden.  BL 

12 Sejl og studer Sejl og studer henvender sig til unge mellem 16 og 29 år. 
Bestyrelsen er positive over for tiltaget og ser frem til at 
høre mere fra Lise og Jesper. De indbydes til næste 
bestyrelses møde. 

BL 

13 HobieCat Der undersøges om der kan skaffes et hold der vil sætte 
den i stand. 

BL 

14 Næste møde Tirsdag d. 12 marts. 16:30 ->19:00 Alle 

15 Næste næste møde Tirsdag d. 2 april. 18:00  


