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Referat fra U-ordinær generalforsamling i Ho Bugt Sejlklub (HBS), afholdt d. 26.11.2020 kl. 19.00.  

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

 

Grundet Covid19 og deraf myndighedernes forsamlingsforbud på maks. 10 personer, havde bestyrelsen 
valgt at det kun var et begrænset antal der måtte deltage. Der var derfor kun 10 fremmødte hvoraf de 
fleste var bestyrelsesmedlemmerne. Herunder følgende: 

Bjarne Lindquist Formand 
Simon Nørgren Næstformad 
Henrik Møller  Kasserer 
Jan St. Nielsen  Bestyrelses medlem 
Uffe Henneberg Bestyrelses medlem 
Gro Thyme  Bestyrelses medlem 
Tommy Lund Nielsen Bestyrelses medlem 

Per Vilstrup   Revisor 
Ole Bang  Revisor 

Simon Bak  Referant 
 

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

Inden den endelige start af mødet, blev der afholdt 1 min. stilhed til ære for Tage Christensens død.  

Tage Christensen var en vellidt personlighed i klubben og havde tillige været kasserer i klubben. 
 

1. Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslog at Per Vilstrup blev valgt som dirigent.  
Per takkede ja til posten. 
 

2. Valg af referent 

Simon Bak blev udpeget af bestyrelsen som referent. 

Dirigenten konstaterede generalforsamlingens var lovlig, idet indkaldelse, samt regnskab, var udsendt 
rettidigt, idet dette var udsendt min. 3 uger før afholdelse af den U-ordinære generalforsamling. 

Der blev i øvrigt budt velkommen til Revisorerne. 
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3. Bestyrelsens beretning 

Bestyrelsesformanden lagde ud med at komme med en gennemgang af 2020, der i grundtræk bød på 
følgende: 

• Sæsonen startede op med Julebad - med efterfølgende kaffe og rundstykker i messen, en stor 
succes.  

• Nytårskuren gik rigtig godt, dog ret uformelt, da der i denne forbindelse ikke var planlagt sejlads. 
Arrangementet blev gennemført på baggrund af Karsten Kousgaards initiativ. 

• Fuldmåne badning i april – flere sejlere har set fidusen med det kolde vand og nogle morgenbadere 
er begyndt at sejle – så det er bare godt. 

• Bjarne deltog i et Vadehavsmøde, hvor debatten bla. gik på lukning af mange sejlklubbers 
bankkontoer som følge af lov om hvidvaskeri. Dette også havde skabt en del postyr i HBS, da der 
pludselig ikke kunne betales regninger mm.  

• Grundet Covid19 har Esbjerg Kommune tildelt ekstra rengøring af Klubhuset for i alt 12.000 kr. 

• Som noget nyt er der oprettet et hold i E-SejlSport. Det er Martin Enevoldsen og Simon Nørgren 
som står bag holdet, som hedder ”Ho Bugt Herrings”. 

• Der er kommet en ny klub-båd til. ”SubC-Rib” Som navnet antyder er denne sponsoreret af SubC 
Partner. Båden er taget godt i brug og sejler som forventet og helt uden problemer.  

• Dagmartærterne skal have ros for deres nyopsatte gelænder. De skal i øvrigt, traditionen-tro, også 
have ros for deres store hjælp ifm. klubben, generelt. De gør et godt arbejde ifm. Oprydning, 
rengøring osv. 

• Covid19 har i år gjort noget godt ift. Windsurf, da der er flere der har haft mere tid, grundet 
hjemsendelser og hjemmearbejdspladser. Der har derfor været flere ude på vandet, og der har 
været mere tid til klubben, generelt. 

• Der er blevet afholdt adskillige Windsurferskoler i Bork, i samarbejde med Bork WestWind. Her 
stod Uffe og Viktor for træningen, med stor succes. De kunne, med stor fordel, låne alt udstyr af 
WestWind. HBS vil under opdatering af hjemmesiden indlægge et reklamebanner samt link som 
bonus for denne fine gestus. 

• Ifm. stævner kan deltagere under 25 år søge om tilskud. Jonas deltog i et stævne i i Schweiz, hvor 
der var ca. 200 deltagere. Jonas deltog i stævnet på foil, som er blevet meget populært, muligvis 
forstærket af at det nu er blevet en olympisk disciplin.  Jonas fik en rigtig fin placering, og han 
lægger snarligt billeder op på hjemmesiden. 

• Ifb. Jysk Mesterskab 2020, blev der afholdt et Wayfarer stævne i HBS. Dette blev en stor succes. 
Desværre blev mange andre stævner aflyst, grundet Covid19.  
 

Dirigenten takkede for bestyrelsens beretning, og roste i den forbindelse bestyrelsen for drivkraft og stort 
engagement ifm. aktiviteterne. 

Der lød en tak til formanden, og bestyrelsens beretning blev herefter betragtet som godkendt.  
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4. Fremlægning af foreningens regnskab, 2020 
 

 

Regnskab 2019/2020 
  
Kassereren havde følgende generelle kommentarer til regnskabet: 
  

• Regnskabet for 2019/2020 har været præget af COVID 19 situation. 
 

• Indtægterne har været lavere end budgetteret. Dette er en kombination af mindre tilskud fra 
kommunen og færre indtægter på kontingenter. 
 

• Der har i 2020 (efter marts) været væsentligt færre aktiviteter i klubben end forventet, hvilket 
har betydet, at vi har brugt færre penge på dette område (Klubliv og Sejlerskoler). 
 

• Udgifterne til Udstyr og Lokaliteter har været tæt på det budgetterede. 
 

• Samlet betyder dette, at vi har haft et driftsoverskud på DKK 36.349,- mod et budgetteret 
driftunderskud på DKK (-)29.600. 
 

• I forhold til passiver, så har vi fastholdt de 37.900 DKK for nøgler. Kassereren gjorde dog 
opmærksom på, at bestyrelsen betragter de 100 DKK folk betaler for en nøgle som et 
administrationsgebyr og derfor vil dette passiv vil blive fjernet i næste års regnskab. 

  
 
Kassereren havde inden generalforsamlingen modtaget en række spørgsmål via e-mail som blev besvaret 
på den uordinære generalforsamling, se nedenfor. 
  
                                    
 
Medlems kontingent:      Færre indtægter end budget. Dette skyldes primært at vi pga. COVID-19  
                                    ikke har opkrævet gebyr for sejlerskole og surferskole pga. lavere aktivitet. 
 
Tilskud/Sponsorater       Mindre tilskud fra kommunen skyldes primært, at der har været færre kurser vi              
                                    har kunnet søge tilskud til. Medlems og grundtilskud har også været lavt pga. få  
                                    medlemmer under 25 år. 
  
Kontingenter                 Vi betaler kontingent til Dansk Sejlunion for alle klubbens medlemmer. Det er  
                                    vurderet hensigtsmæssigt af bestyrelsen idet medlemskabet giver adgang til   
                                    DIF/DGIs kollektive forsikringer for alle vores medlemmer, sejlere, surfere og  
                                    badere. Disse forsikringer indeholder: arbejdskadesforsikring, ansvarsforsikring,  
                                    idrætsrejseforsikring, retshjælpsforsikring, psykologisk krisehjælp. 
  
Wayfarer joller               De større poster er 8000 DKK til presenninger, samt 4000 DKK til sejl. De  
                                    resterende udgifter er diverse småting til reparationer udført af klubbens  
                                    medlemmer gennem vinteren i havnehallen. 
  
Hobie Cat joller              Den største post er 8000 DKK til køb af brugt Hobiecat (her har vi gjort en god  
                                    handel). De resterende posteringer er diverse småting til reparationer udført af  
                                    bådsmanden. 
  
Surfere/SUP                  Der er brugt få penge på surfudstyr i år men vi indkøbt 3 kvalitets SUP med  
                                    pagaj'er til glæde for mange af klubbens medlemmer som har efterspurgt netop  
                                    dette tilbud. Hertil kommer køb af 12 våddragter til voksne. Vi ser dette tiltag  
                                    som noget der kan trække flere af baderne over i sejl- og surfaktiviteterne. 
  
Renter/gebyrer              Flere omkostninger for vores bankforretning generelt inklusiv negativ rente af  
                                    vores indestående 
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5. Kommentarer til budget: 
 

I den forgangne sæson havde vi budgetteret med et driftsunderskud på DKK (-)29.600,- men pga. lavere 
aktiviteter realiserede vi et driftsoverskud på DKK 36.349,-. 
Klubbens indestående er derfor vokset gennem året. 
  
Bestyrelsen ønsker naturligvis, at klubben har en god likviditet, så uforudsete udgifter kan håndteres. 
Bestyrelsen vurderer dog, at det er fornuftigt at nedbringe vores indestående. 
 
Det er samtidigt således, at klubbens udgifter til rengøring vil stige markant fra den 1. januar 2021 da 
rengøring af sauna og omklædning ikke længere betales af kommunen. Dette giver en forventet ekstra 
udgift på omkring 60.000 DKK om året. 
 
Bestyrelsen har endvidere været i kontakt med klubbens udvalg for at få input til budgettet i forhold til 
aktiviteter, anskaffelser og vedligehold. 
  
Baseret på ovenstående har vi sammensat et budget med et driftsunderskud på (-)45.000 DKK, hvor der 
er taget hensyn til de højere udgifter til rengøring. 
 
Vi har imødekommet ønskerne fra udvalgene i det omfang det har været muligt. For de fleste udvalg er 
der dog sat færre penge af end ønsket. 
  
 
Afskrivninger: 

Det er fastlagt at afskrivningerne er som følger:  

10% på udstyr generelt 
20% på surf-udstyr 

 
 
6. Fastsættelse af kontingenter 

 
I forhold til den højere udgift til rengøring, så er det bestyrelsens vurdering, at det på sigt vil være 
nødvendigt med et højere kontingent. Det vil bestyrelsen vurdere i forhold til næste års 
generalforsamling, idet der ikke kunne afholdes en reel afstemning herom på generalforsamlingen. 

 

7. Regnskabet blev herefter godkendt. 

 
Der var ros til kasseren, da kasseren besidder en vigtig post. 

 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter  
 

Force Majure under Covid19 : Uffe Henneberg fortalte at mange lignende foreninger fortsætter med 
samme bestyrelse, ligeledes suppleanterne.  

Det blev derfor valgt at de samme bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter fortsætter.  
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9. Valg af revisor og revisorsuppleant 

På tilsvarende vis fortsætter nuværende revisor samt revisorsuppleant. 

 

10.  Eventuelt 

Bestyrelsesformanden påpegede at der er et regelsæt for brug af klubben samt dennes faciliteter på vej. 

 
Der blev stillet spørgsmål vedrørende det indkomne forslag fra sidste år vedr. det maksimale antal ”ikke-
sejlende” medlemmer i klubben. 

Bestyrelsesformanden kommenterede på dette forslag og nævnte at klubben på hjemmesiden (Under HBS 
nyt) har oprettet en kapacitetsliste som beskriver det optimale antal medlemmer indenfor de forskellige 
aktivitetsområder. Denne er som følger: 
 

 

  

Der er pt. 180 morgenbadere, men der er kun plads til 150 medlemmer.  
Derfor vil nye tilmeldinger komme på venteliste.  
Det skal dog i den forbindelse nævnes, at der er 70 morgenbadere der har meldt sig ud af klubben i 2020 

 

Det blev nævnt at der er planer om at udvide arealet under ”board-walken” til opbevaring af surfbrædder 
og evt. SUB´s. 5-6 af klubbens medlemmer vil gå sammen og se på dette projekt. 

   

Dirigenten takkede for god ro og orden og gav ordet til bestyrelsesformanden der hævede den U-ordinære 
generalforsamling ca. kl. 20.30  
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Herefter var der gløgg og æbleskiver til de fremmødte, med hensyntagen til de hygiejnemæssige forhold 
vedr. Covid-19.  

   
Underskrifter for referatet: 

Dato: 6 januar 2021 

 
Bestyrelsesformand: 

Bjarne Lindquist _______________________         

 

 

Dirigent: 

Per Vilstrup  _______________________         

 

 

Referent: 

Simon Bak   _______________________         

 

   


