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Referat fra generalforsamling i Ho Bugt Sejlklub (HBS), afholdt d. 28.11.2019 kl. 19.00.  

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

 

Der var ca. 65 fremmødte. Hele bestyrelsen var repræsenteret, med undtagelse af kasseren, Martin 
Jeppesen, der grundet sygdom måtte melde afbud. 

Bestyrelsesformand Bjarne Lindquist bød velkommen, og fremlagde dagsordenen der fulgte vedtægterne, 
der var udsendt sammen med indkaldelsen. 
 

1. Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslog at Søren Lambertsen blev valgt som dirigent.  
Søren Lambertsen takkede ja til posten. 
 

2. Valg af referent og stemmetællere 

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

Dirigenten konstaterede generalforsamlingens var lovlig, idet indkaldelse, samt regnskab, var udsendt d. 7 
november. Dirigenten forklarede, at dette er rettidigt, idet det skal være min. 3 uger før afholdelse af 
generalforsamlingen. 
 

3. Bestyrelsens beretning 

Bestyrelsesformanden lagde ud med at komme med en gennemgang af 2019, der i grundtræk bød på 
følgende: 

At efter sejlersæsonen gik på held, overtog Showgus og havbadning, og der var Juleafslutning, -troligt 
arrangeret af Jan.  

NytårsKuren var også en succes, hvor der var ca. 30 fremmødte til champagne og kransekage. Ligeledes var 
en del af de fremmødte en tur i baljen. Arrangementet vil blive gentaget igen i år, hold derfor øje med 
hjemmesiden.  

Stor succes med fuldmånebadning i april, hvor flere sejlere havde set fidusen med det kolde vand og nogle 
af morgenbaderne er begyndt at sejle. Dejligt at der bringes broer mellem de forskellige aktiviteter. 

Der blev delt stor ros ud til seniorholdet ”Dagmar-tærten”, der trofast mødes hver tirsdag, og sørger for 
bl.a. græsslåning, samling af bænke, vedligehold af joller…mm. Og ikke at forglemme den legendariske 
årlige julefrokost, hvor årets dramatiske hændelser stiger til nye højder.  

I februar blev der afholdt førstehjælpskursus, hvor ca. 25 deltagere fik undervisning 

Der blev i marts måned afholdt en MEGET hyggelig Rom-smagning med ca. 20 fremmødte. 

Saunaen fik en opfriskning, idet der blev skiftet bænke hele vejen rundt. Ligeledes blev ovnen udskiftet til 
en ny og større ovn. Som kvalitetsstempel blev saunaen godkendt af en håndfuld af de finske spillere fra 
EFB, der kom for at teste den. 
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 Foråret blev startet op med ”Kick-off” den 11. april hvor Bjarnes Skipper Labskovs, der traditionen tro, var 
en stor succes. 

Følgende skoler blev startet op i foråret: 

• Ungdomsjolle. 
• Voksenjolle. 
• Voksen- og ungdoms surf. 

Der blev startet en ny aktivitet op, ”Sejl og Studér”, der henvender sig unge som studerer (og andre). 
Inspirationen kommer fra Thurø Sejlklub. Lise er primusmotor for en god og meget social gruppe på 8 
medlemmer, som sejler i Sejlklubbens joller hver tirsdag.  

Klubben fik, ved hjælp af en masse frivillige der søgte sponsorater, fremskaffet midler således at der kunne 
købes en ny følgebåd. 

Under sikre forhold på Hjerting Skoles svømmehal, blev der foretaget instruktion samt kæntringsøvelser for 
Ungdoms sejlerskolen, og senere på året blev der ligeledes afholdt Klubmesterskab. 

HBS´s unge windsurf-talent Jonas Thyme deltog i en række stævner. Herunder PWA cup, Youth cup samt et 
stævne i Silvaplana i Schweiz. 

 

Der blev afholdt Voksensurf hver onsdag, hvilket kunne lade sig gøre idet en række frivillige trænere bidrog 
med undervisning 1-2 gange. Der er dog brug for en ny strategi/form for undervisning i 2020, idet det er 
vigtigt at kunne fastholde og tiltrække de unge, og få de voksne tilbage. Denne strategi kunne eventuelt 
blive ved brug af udefrakommende trænere. 

Der blev igen med stor succes afholdt ”Langli Open Water” hvor ca. 30 deltagere svømmede fra Langli til 
HBS. Arrangementet var dog truet af ekstrem kraftig tåge fra morgenstunden, men denne lettede og det 
blev det fornemste svømmevejr i høj sol. 

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

• Renovation af udstyr i havnehallen, hver mandag og onsdag. 
• Skole for VoksenJolle hver mandag kl. 18.00. 
• Havbadning og Gus har højsæson. 
• Svømning på Hjerting Skole hver søndag kl. 10-12.00 samt hver torsdag kl. 20-21. 
• Der kommer et foredrag om Is-svømning. 
• ”Bobler og snacks” den 31. December. 
• Ny hjemmeside efter Nytår. 
• Stander-skift til foråret -og så på vandet igen. 
• Jysk mesterskab for Wayfarer Joller. 

 

Generalforsamlingen godkendte herefter bestyrelsens beretning.  

Dirigenten kom herefter med en humoristisk bemærkning om, at det da er noget modigt at få lavet 
hjemmesiden om, idet det nok vil kræve 7-8 mand at kunne erstatte Jens Konge´s utrolige arbejdsindsats 
gennem årene. 
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4. Fremlægning af foreningens regnskab 

Grundet kassererens fravær blev foreningens regnskab fremlagt af Bestyrelseformanden. 

 

Klubbens indtægter udgjorde for 2019 kr. 485.857,-  (kr. 392.182,-  i 2018)  denne forøgelse blev primært 
forklaret som følge af tilvækst i medlemsantal, suppleret af modtagelse af en række tilskud samt 
sponsorater. 

Det blev fremlagt at periodens resultat udgjorde et overskud på kr. 122.986,- hvilket blev vurderet yderst 
tilfredsstillende, idet der ligeledes var blevet indkøbt en del nyt materiel. 

Der blev fra salen rejst spørgsmål ang. udgifter på ca. 49.500,- ved vedligehold af sauna. Bestyrelsen 
redegjorde for at dette var vedr. udskiftning af saunaovn (ca. kr. 16.500) samt nye bænke (ca. kr. 33.000) 

Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt af generalforsamlingen. 

 

5. Fremlæggelse af budget for 2019 

Budgettet for 2020 var ikke udsendt med indkaldelsen, men blev fremlagt af bestyrelsens næstformand 
Henrik Møller. 

Budgettet afspejlede, at der for 2020 er estimeret et resultat på ca. kr. -30.000,-  
 
Det estimerede underskud blev forklaret med at der ville komme en række udgifter primært med: 

• Ny hjemmeside  

• Nyt optrækkerspil ved jolleplads 

• Afsættelse af flere midler til sociale arrangementer for at kunne fastholde samt styrke klublivet. 

• Afsættelse af flere midler vedr. sejlerskoler for styrke sejlerskolerne  

• Foredrag, arrangementer, instruktører vedr. gus 

• Højere serviceomkostninger grundet flere følgebåde samt servicering/vedligehold af tilkøbt 
materiel i 2019  

 

Bestyrelsen fremviste en række grafer der tydeligt viste en tendens til faldende medlemsantal primært 
blandt de unge sejlere.  

Der blev fra salen rejst et spørgsmål om, hvorvidt det egentlig er nødvendigt at morgenbaderne skal betale 
kontingent til Dansk Sejl Union, eller hvorvidt dette kun er relevant for "sejlende" medlemmer.  

Bestyrelsen kommenterede spørgsmålet med, at dette er nødvendigt af forsikringsmæssige årsager, da der 
ellers vil kunne opstå tvivlstilfælde ang. dækning ved et eventuelt uheld i klubben.  
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Der blev fra salen rejst spørgsmål om der er garanti på de nye bænke i saunaen, idet der er konstateret 
revner i disse.  
Herefter fulgte en længere debat om hvorvidt det er salt eller vådt badetøj der forårsager dette.   

 
Slutteligt blev  budgettet for 2019 godkendt uden ændringer . 

 

6. Fastsættelse af kontingenter 

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

Seniormedlem (24år og derover) kr. 700 
Juniormedlem (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 

 
7. Indkomne forslag 

Bestyrelsen havde forinden generalforsamlingen modtaget skriftligt forslag om der skulle fastsættes et loft 
for antal "ikke sejlende" medlemmer i klubben. 

Dette forslag blev under generalforsamlingen uddybet med følgende begrundelse: 

Oprindeligt bød klubben i 2011 velkommen til 11 morgenbadere.  
Dette antal voksede hurtigt og i 2017 var der 82 morgenbadere. Derefter skete der en voldsom tilvækst, 
således at der nu i 2019 er omkring 200 morgenbadere.  

Bekymringen over det kraftigt voksende antal saunagængere blev primært begrundet med, at der i visse 
perioder ikke er plads i saunaen er til klubbens øvrige "sejlende medlemmer". Derudover ønsker klubben 
nødigt at den, over tid, bliver omdannet til et wellnesscenter, frem for en sejlklub. Ligeledes blev det 
pointeret, at klubbens omklædnings- samt saunafaciliteter oprindeligt slet ikke var projekteret til det antal 
aktive antal medlemmer der bruger faciliteterne i dag.  

Efter dette indlæg fik formanden for morgenbaderne ordet, og påpegede at der kun var gus og 
saunaarrangementer i gennemsnit 1 time og 58 min/gang. 
Ligeledes påpegede han, at de årlige udgifter vedr. sauna og morgenbadere er minimale i forhold til 
kontingentindkomsterne fra denne del af medlemmerne, hvilket andrager ca. 140.000 kr. 

 
Herefter uddybede forslagets ophavsmand, forslaget med at det ikke kun er saunagængere og 
morgenbadere som begrænsningen er møntet på, men f.eks. også svømmere, kajakroere mm. og 
forklarede, at der oprindeligt under klubbens projektering, ligeledes blev lagt vægt på at klubben var til 
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sejladsmæssigeformål, og at der, den gang, blev sagt nej til at Esbjerg Triatlet-klub skulle være en del af 
klubben.   

Der kom spørgsmål fra salen, hvorvidt det kunne være muligt at udvide sauna- og omklædningsfaciliteterne 
således, at dette kom alle til gode. Dette kommenterede et tidligere bestyrelsesmedlem fra HBS, der 
oprindeligt havde været med til at opføre klubhuset, om at dette desværre nok ikke var muligt idét 
bebyggelsesprocenten er udnyttet, og at dispensation klubhusets størrelse dengang med nød og næppe 
kunne opnås. 

Bestyrelsesformanden fik ordet og spurgte generalforsamlingen hvorvidt der var tilslutning til at godkende 
forslaget. Majoriteten af alle de fremmødte til generalforsamlingen synes at forslaget var et godt tiltag, og 
grundet den brede opbakning var der ikke behov for afstemning. Forslaget blev godkendt. 

 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter  
 

Henrik Møller var på valg og modtog genvalg. 
Jan ST. Nielsen var på valg og modtog genvalg. 

 
Lone Bredgaard Thuesen var på valg og - modtog ikke genvalg. 
Martin Jeppesen – ønskede at udtræde. 
Henrik Fur – ønskede at udtræde. 

Gro Thyme meddelte at hun gerne vil indtræde i bestyrelsen. 
Uffe Hennebjerg meddelte at han gerne vil indtræde i bestyrelsen. 
Simon Nørgren meddelte at han gerne vil indtræde i bestyrelsen 

Bestyrelsen for 2020 består således af 

Bjarne Lindquist 
Henrik Møller 
Jan ST Nielsen 
Tommy Lund Nielsen 
Gro Thyme 
Uffe Hennebjerg 
Simon Nørgren 

Jens Christian Kloster og Hans Henrik Riber blev valgt som suppleanter for 2020  

Bestyrelsen takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer for deres deltagelse og indsats. 

 
9. Valg af revisor og revisorsuppleant 

Per Vilstrup og Ole Bank blev valgt som revisor for 2020. 
Jesper Jansen blev valgt som revisorsuppleant for 2020.  
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10.  Eventuelt 

 
Der blev fra salen pointeret at der er et stigende problem med at saunaen ofte benyttes af ikke-
medlemmer, samt at der hyppigere er problemer med at døren ind til omklædning/sauna efterlades ulåst. 

Formanden for morgenbaderne nævnte i denne forbindelse at han af samme grund er begyndt at spørge 
nye ansigter omkring deres medlemskab. Dette skal ses som en venlig opfordring til at andre gør det 
samme for at forsøge at komme problemet til livs. 

Ligeledes blev det igen i år påpeget at der er lidt problemer med at messen bliver brugt til fester og lign. 
som ikke er direkte relateret klubarrangementer.  

F.eks. kunne bestyrelsesformandens kone berette at hun engang var blevet inviteret til fødselsdagsfest i 
klubben (for god ordensskyld, skal det dog nævnes at hun af samme grund takkede nej til at deltage)   

Ligeledes var der en fra forsamlingen, der sågar, kunne berette at have oplevet at der var et polterbend-
lignende arrangement i messen. 

Fra salen kom der en bemærkning om, at med det stigende antal brugere, efterhånden er behov for et 
regelsæt, idet der ofte opleves at materiel og faciliteter ikke behandles ordentligt.  

Forsamlingen blev spurgt om der var opbakning til at bestyrelsen skal udforme disse "Hus-regler".  
Dette var der stor opbakning til og forslaget blev taget til efterretning. 

Dirigenten hævede Generalforsamlingen ca. kl. 21 og gav ordet til formanden, der takkede for god ro og 
orden og meddelte, at der nu var gløgg og æbleskiver til de fremmødte. 

 

Underskrifter for referatet: 

 
Bestyrelsesformand: 

Bjarne Lindquist _______________________        Dato _____  / _____________ 

 

 

Dirigent: 

Søren Lambertsen _______________________        Dato _____  / _____________ 

 

 

Referent: 

Simon Bak   _______________________        Dato _____  / _____________ 

 


