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 Tilstede: 

Bjarne Lindquist (Referent) 
Henrik Møller 
Henrik Fur Lisby 
Tommy Lund 

Fraværende: 
Jan S. T. Nielsen 
Martin Jeppesen 
Lone Bredgaard Thuesen 

 

Pkt: Dagsorden: Referat: Init: 

1 Godkendelse af referat fra sidste 
møde. 

Godkendt. OK 

2 Sponsor ansøgning Jolle ungdom. Bestyrelsen bakker op om projektet med at få en ny 
ungdoms jolle type. Ungdomsafdelingen har fået grønt lys 
af bestyrelsen til at forstsættet det gode arbejde. 

Fur 

3 Ny følgebåd magen til den den 
nyeste. 

Sponsor ansøgninger søges fortsat. 
Jollen er ankommet, Og en jollevogn er under fabrikation. 

MJ/ 
JN 

4 Sejl og studer. Sejl og studer henvender sig til unge mellem 16 og 29 år. 
Udvalget er starten op og aktiviteten er i gang. 
Bjarne, Henrik og Tommy viser dem til rette. 

BL 

5 KickOff Bjarne sender indbydelser ud til alle medlemmer. BL 
Lukket 

6 Opgave børs Der oprettes en opgavebørs der gøres synlig på 
hjemmesiden. 

Fur 

7 Windsurfer skole Har vi mulighed for at have dette tilbud til medlemmerne. 
Lone og Carsten Kousgaard påtager sig jobbet som 
koordinator. 
Bjarne sender liste over surf skole medlemmer til 
koordinator. Lone sender datoer til webmaster onsdage 
17:00 til 19:00. 
Aktiviteten er igangsat og er på plads for forårs sæsonen. 

LT 
lukket 

8 Morgenbaderne Tommy bliver bestyrelsens kontaktperson til 
morgenbaderne. 
Udvalgs medlemmer fra Morgenbaderne og Gus inviteres 
til næste bestyrelses møde. Formålet er at styrke 
samarbejdet, og udveksle kultur. 

TL/BL 

9 Motorbåds kaptajn kursus Tommy lægger plan sammen med Vagn, Per og Torben. 
Denne sendes til webmaster. 

TL 

10 Møde med kommunen Tommy og Bjarne har holdt møde. Der er igangsat 
følgende. 
- Gulvet i Messen er blev lakeret. 
- Borde og bænke, afventer. 
- Jord og græsfrø er ankommet. 
- Gelænder mellem haven og magasinet, er der blevet. 
- Flere sten på den sydlige del af jollepladsen. 
bevilget midler til materialer. 

TL/BL 

11 Hængelåse til Bådhuset Der skaffes nye hængelåse. Er på vej. Fur 

12 Børne attester Henrik fylder op med de nye instruktører. HM 

13 Budget Budget og økonomi opfølgning på næste bestyrelses 
møde. 

BL 
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14 Brændstof ansvarlig. Der skal findes en brændstof ansvarlig. Kommer på 

opgave børsen. 
BL 

15 Hjemme side Processen er i gang. Opdateres løbende. Bli 

16 Prøv fartøjstyper Er afholdt med opbakning fra ca. 30 personer. Bli 

17 Data politik I henhold til vores datapolitik, er der udarbejdet en 
fortegnelse over person oplysninger som HBS opbevarer. 
Denne er gennemgået af bestyrelsen uden kommentar. 

HM 

18 Forsikring 
(Vinter projekt) 

Inventarliste og forsikring. 
Købsbreve og Poliser sendes til HM. 

HM 
Alle 

19 Forretningsplan Er igangsat og opdateres løbende. HM 
Lukke 

20 Organisations plan Udvalg beskrives. Bli 

21 Årshjul Implementeres i forretingsplan. HM 
lukkes 

22 Jolle reglement Ses igennem, og justeres justeres. 
 

TL 

23 DGI Ocean Rescue Camp 
Uge 32 mandag til fredag. 

DGI står for denne aktivitet, og ønsker at benyttet vores 
faciliteter. Bestyrelsen bakker op om tiltaget og giver 
tilladelse til dette. 
Fur er Sejklubbens kontaktperson. 
Senior klubben er behjælpelig ved arrangementet. 

Fur 

24 Bestemmelser for brug af klubbens 
sejljoller og følgebåde. 

Disse læses igennem, når godkendt lægges de i på 
hjemmesiden. 

HM 
Alle 

25 Næste møde Tirsdag d. 2 Juli kl. 19:00 – 21:00. Alle 

 


