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 Tilstede: 

Bjarne Lindquist (Referent) 
Henrik Møller 
Henrik Fur Lisby 
Tommy Lund 
Jan S. T. Nielsen 

Fraværende: 
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. 
Jollevogn er leveret. Der gøres plads i bådhuset når alle 
dele er samlet. 

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 ved lejlighed. 

BL 

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

Fur 

6 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 

7 Motorbåds kaptajn kursus Tommy lægger plan sammen med Vagn, Per og Torben. 
Denne sendes til webmaster. 
Kurset bliver udbudt efter sommerferien. 

TL 

8 Møde med kommunen. Tommy og Bjarne har holdt møde. Der er igangsat 
følgende. 
- Borde og bænke, er ankommet og samles af tirsdags 
holdet. 
- Gelænder mellem haven og magasinet, er der blevet. 
bevilget midler til materialer. 

TL 
Jan 

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

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

11 Budget Budget og økonomi opfølgning på næste bestyrelses 
møde. 

BL 

12 Brændstof ansvarlig. Der skal findes en brændstof ansvarlig. Kommer på 
opgave børsen. 

BL 

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

14 Forsikring 
(Vinter projekt) 

Inventarliste og forsikring. 
Købsbreve og Poliser sendes til HM. 
Ansvarsforsikring på klubbens wayfarer jolle bestilles. 
Der udarbejdes et udkast til dækning af selvrisiko. 

HM 
Alle 

15 Forretningsplan Er igangsat og opdateres løbende. HM 
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16 Organisations plan Udvalg beskrives. Bli 

17 Jolle reglement Ses igennem, og justeres justeres. 
Oplæg er lavet og hjemmeside opdateres. 

TL 
Lukke 

18 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 

19 Vandhaner. Vand på skyllepladsen renoveres. 
Bruser, vandhaner ved skylles renoveres. Afventer 
håndværker. 

TL 

20 Bestemmelser for brug af klubbens 
sejljoller og følgebåde. 

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

HM 
Alle 
Lukke 

21 Kajak. Der bygges et kajak stativ til 4 kajakker. 
Stativet vil være klart umiddelbart efter sommerferien. 

Bli 
 

22 Indretning af Bådhus Der er nedsat et udvalg der vil indrette Bådhuset således 
vi kan have alle jollerne derinde. 

 

23 Redningsveste og våddragter Der tjekkes op på antal. 
Der er ryddet op på bøjlestangen og der indkøbes 4 
voksen svømmeveste veste. 

HM 

24 Messen Stænk plade ved komfur ordnes. TL 

25 Hylder i magasinet Hylderne er gennegået. Der er pt. Ledige hylder til dem 
der skulle være interreseret. Kontakt hylde@hbsejlklub.dk 

Bli 

26 Næste møde Tirsdag d. 27 august kl. 19:00 – 22:00. Alle 

 


