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 Tilstede: 

Bjarne Lindquist (Referent) 
Tommy Lund 
Henrik Møller 
Gro Thyme 
Simon Nørgreen 
Uffe Henneberg 

Fraværende: 
Jan S. T. Nielsen 
 

 

Pkt: Dagsorden: Referat: Init: 
0 Virtuelt møde Det blev afholdt Via Skype.  

1 Godkendelse af referat Godkendt. BL 

2 SydBank og Hvidvaskning Sydbank har godkendt alle dokumenter. 
Sydbank har fjernet spærringen af vores konto. 
Henrik Møller har fået adgang til kontoen, Henrik mangler 
at få en overdragelse fra Martin. 
Bank situationen er normaliseret. 

BL/ 
HM 

3 Kontingent 2020. Opkrævning er sendt til Bestyrelses medlemmerne. 
Og sendes herefter til Medlemmerne. 
Opkrævning af Skole bidrag afventer COVID-19. 

BL 

4 COVID-19 Bad og Sauna låses af. Nøglesystem spærres. 
Messen låses af. Nøglesystem spærres. 
 
Magasinet vil der stadig være adgang til, regeringens 
anbefalinger skal følges med hensyn til antal personer 
afstand i forhold til smitte fare etc. 
 
Bådhus vil der stadig være adgang til, regeringens 
anbefalinger skal følges med hensyn til antal personer 
afstand i forhold til smitte fare etc. 
 
Dervil blive ophængt sprit dispenser. 
 
Private Joller og Både må sættes på jollepladsen. 
Klubjoller afventer. 
 
Vi følger regeringens anbefaling i forhold til COVID-19. 

BL 

5 Nøgle til Krydsfeldt i Teknikrum Martin overdrager nøgle til Tommy. HM 

6 A Nøgler Nøgler, A nøgler samles ind således at det kun er de 
personer der har brug for denne nøgle som har en. 

BL 

7 Organisations plan Er på plads og opdateres. 
Formand: Bjarne Lindquist 
Næst formand: Simon Nørgreen 
Kasserer: Henrik Møller. 

Alle 
Lukket 

8 Klub aftner Kick off planlægges. 
Meteorolog vejret omkring os – dato findes. 
Tovværk og Knob – dato findes.. 
Afventer COVID-19 
 

SN/BL 
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9 Klub fest Det er bestyrelses ønske at der holdes sociale 

arrangementer med passende interval.  
Arrangementer og fester styrker kluben og 
sammenholdet. Der tages revance. 
Simon kommer med en plan for fester når der er klarhed 
over COVID-19. 

SN 

10 Kapacitet i Ho Bugt Sejlklub. Der laves en liste over klubbens kapacitet i henhold til 
medlemmer. Dette er samtidig en opfølgning på emnet 
der blev diskuteret på General forsamlingen. 
 
Henrik og Bjarne kommer med et forslag. 
 

HM 

11 Stand Up Paddle (SUB) Som supplement til Windsurfing træning og som kan være 
en del af et socialt arrangement. 
Der undersøges om det skal være et tilbud i  
Ho Bugt Sejlklub. Og hvorledes de kan indgå som 
supplement til de eksisterende aktiviteter. 
 
Gro og Uffe undersøger mulighderne for at anskaffe Sub’s 
Lasse Clausen tilføjes organisations diagram under Surf. 
 

GT/ 
UH 

12 Lys i bådhus. Der etableres lys i bådhuset. Lyset er etableret. TL 
Lukket 

13 Kalender Opdateres med Bestyrelses arrangementer 2 år frem. BL 

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

BL 

15 Bænk ved bruse pladsen Kommes på opgave børsen. TL 

16 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 – pågår. 
 

BL 

17 Følgebåd navngives og nummeres. Gøres til stander skift forår.  
Ligeledes inviteres sponsorer til at deltage i 
arrangementet. Afventer COVID-19. 

JAN 

18 Følgebåd, hvordan samler man 
personer op. 

Der undersøges hvilke muligheder der kan bruges. 
Muligheder undersøges når bådene er kommet i vandet. 

TL 

19 Motorbåds kaptajn kursus. Nye kurser i 2020. Afventer COVID-19. TL 

20 Gelænder mellem haven og 
Magasinet 

Etableres til stander skift. Opgaven er igangsat og 
forventes afsluttet i foråret. Er igang. 

TL 
Jan 

21 Børne attester Henrik fylder op med de nye instruktører. Pågår. 
Henrik skal have NemID til e-Boks. Bjarne bestiller. 

HM 

22 Brændstof ansvarlig. Der skal findes en brændstof ansvarlig. Pågår. BL 

23 Forsikring 
(Vinter projekt). 

Inventarliste og forsikring. 
Fælles forsikring fra Dansk Sejlunion Forsikring police 
gennemlæses. 
Forsikring på 2 stk optimist joller til sæsonen 2020. 
Der udarbejdes et udkast til dækning af selvrisiko. 
Henrik laver oversigt. 

HM 
Alle 
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24 Kajak. Der bygges et kajak stativ til 4 kajakker. 

Email sendes – til byggerne, skitse og pris. 
Design og bygning er vinterprojekt. 
 
Det er et krav at de personer der ønsker dette selv 
deltager med praktisk arbejde. 

BL 
 

25 Redningsveste og våddragter Der indkøbes 4 svømmeveste 50-70 kg. 
Henrik indkøber. 

HM 

26 Flytbare bøjer. Skal forsynes med rustfrie kæder og anker ringe. Vinter 
projekt. Dette aftales med udvalget for Søgrej. Pågår. 

TL 

27 Surfskole Surfskole format gentænkes – hvordan kan vi sikre at 
surfskolen forbliver et aktiv for klubben? 
 
Synlighed omkring hvem der er træner. 
 
Lone og Carsten indkalder til evaluering af sæsonen 
2019, og planlægning af sæsonen 2020. 
 
Uffe er kontakt til WestWind der gerne vil bakke op om 
klublivet. 

GRO 
UH 
SN 

28 Jollevogne Klubben indkøber 10 stk. Pågår. TL/BL 

29 Ordens regler Der udarbejdes et sæt ordens regler. 
Bestyrelses udarbejder et sæt ordensregler.  
Bestyrelses medlemmer kommer med forslag. 

Best 

30 Spil til ophaling af joller. Tommy undersøger spillets tilstand inklusiv tilslutning. 
Vinter projekt. Er i gangsat. 

TL/ 
BL 

321 Ny hjemmeside Arbejdet følger den lagte plan. 
Og forventes implementeret i foråret 2020. 

BL/ 
HM 

32 Ny brugt HobieCat til voksen 
sejlerskole 

Anskaffes til brug for voksen sejlerskolen. BL 

33 Næste møde. Torsdag d. 16 april kl.19:00 – Skype. Alle 
 


