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Fraværende: 
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Jan S. T. Nielsen 
Tommy Lund 
 

 

Pkt: Dagsorden: Referat: Init: 
1 Godkendelse af referat Godkendt. BL 

2 COVID-19 Har man symptomer på COVID-19, skal man blive 
hjemme. 
 
Der vil blive låst op indt til Badet, og der må være. 
3 personer i herre omklædning. 
3 personer i dame omklædning. 
 
Saunaen vil fortsat være lukket. Indtil vi har fået svar på 
hvorledes denne kan holdes åben.. 
 
Der vil blive ophængt sprit dispenser udvendig på 
klubhuset ved Bad’et. 
Der laves et skilt der hænges på døren ind til Bad’et, hvor 
der står hvilket antal der må være. 
Der ophænges en kugleramme med 3 røde (dame) og 3 
blå (herre) kugler. Når man går ind flytter man en kugle for 
at signalere at der er optaget. Når man går ud flytter man 
ligeledes kuglen. Er man den sidste der forlader 
omklædningen rykkes alle kugler, døren ind til 
omklædningen blive stående åben. 
 
Magasinet og Messen vil der stadig være adgang til, 
regeringens anbefalinger skal følges med hensyn til antal 
personer afstand i forhold til smitte fare etc. 
 
Vi følger regeringens anbefaling i forhold til COVID-19. 

BL/ 
TL/ 
HM 
lukkes 
 

3 A-Nøgler Nøgler, A nøgler samles ind således at det kun er de 
personer der har brug for denne nøgle som har en. 
Der bestilles flere 30 stk. B-Nøgler. 

BL 

4 Klub aftner. Kick off planlægges. 
Meteorolog vejret omkring os – dato findes. 
Tovværk og Knob – dato findes.. 
Afventer COVID-19 stadig, der må tages reveance 
senere. 

SN/BL 

5 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 stadig. 

SN 
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6 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. Dialog med 
klubkonsulent vil indgå. 
Møde er aftalt til 29 okt 2020 kl. 17:00 til 19:00. 

HM/ 
BL 
lukkes 

7 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. 
 
Uffe finde pris og indkøber udstyret. 
Udstyret skal bookes, man skal godkendes, der 
udarbejdes et sæt regler. Og der skal findes en plads til 
dem. Og de skal mærkes. 
Hylder inden week-enden. 

GT/ 
UH/ 
SN 
lukkes 

8 Kalender Opdateres med Bestyrelses arrangementer 2 år frem. BL 
lukkes 

9 Opgave børs. Der oprettes en opgavebørs der gøres synlig på 
hjemmesiden. 
Bjarne ordener dette snart. 

BL 

10 Følgebåd navngives og nummeres. Gøres til stander skift efterår.  
Ligeledes inviteres sponsorer til at deltage i 
arrangementet. Afventer COVID-19. 
 
ALU-1; ALU-2,  
HBS RIB; SubC RIB. 
 
Simon kontakter Ann-Sofie fra SubC. 

SN/ 
JAN 

11 Følgebåd, hvordan samler man 
personer op. 

Der undersøges hvilke muligheder der kan bruges. 
Muligheder undersøges når bådene er kommet i vandet. 
Stige fender indkøbes, monteres og testes. 
Testes til foråret. 

TL 

12 Motorbåds kaptajn kursus. Nye kurser i 2021. Afventer COVID-19. 
 

TL 

13 Børne attester Henrik fylder op med de nye instruktører. Pågår. 
 

HM 

14 Forsikring 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. 
Forsikrings agent kontaktes, for gennemgamg af klubbens 
forsikringer. 

HM/ 
GT/ 
Alle 
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15 Surfskole Surfskole format gentænkes – hvordan kan vi sikre at 

surfskolen forbliver et aktiv for klubben? 
 
Surfskole for nybegynder vil fortsat være et tilbud i Ho 
Bugt Sejlklub. Det koordineres af Uffe & Gro vi facebook 
gruppe, Ho Bugt Sejlklub wind surf træning. 
 
Tages op sidst på vinteren. 
Hvem er aktive i surfskole udvalg i 2021? 

GRO 
UH 
SN 

16 Jollevogne 
Vinter projekt. 

Klubben indkøber 10 stk. Pågår. TL/BL 

17 Ordens regler Bestyrelses udarbejder et sæt ordensregler. 
Ordensregler i kladde kigges igennem og kommenteres, 
inden næste bestyrelses møde. 

BL/ 
GRO 
Best 

18 Ny hjemmeside Hjemmeside skabelon er klar, designet vil blive 
gennemgået, og kommenteret. Relevant data vil blive lagt 
på. 
Domænet: HoBugtSejlklub.dk vil være vores hjemmeside. 
HBSejlklub.dk beholder vi indtil 2023 og indtil indfasing er 
afsluttet. 
Billeder af gode situationer sendes til 
formand@hbsejlklub.dk 

BL/ 
SN/ 
UH 

19 Trappe adgang til stranden Nogle sten skal reorganiseres, udstyr ødelægges når 
trappen forceres. 
Kommunen kontaktes for mulige løsninger i starten af 
januar. 

BL/SN 

20 Opmærkning af udstyr Klubbens udstyr opmærkes. 
Pågår, indtil der ikke er flere klister mærker. 

SN 

21 Flag på RIB 
Vinter projekt 

Der skal monteres holdere på rib-jollerne således man 
kan sætte flag på jollen, og bruge dem som dommerbåd. 

TL/ 
Jan 

22 Låne aftale for joller. I hvilket omfang vil vi låne jollerne ud, diskuteres på 
næste møde. 

Best. 

23 COVID-19 lukket 16 dec 2020 Sundhedsmyndighederne nye retningslinjer.: 
"Alle indendørs idrætsanlæg – herunder klubhuse og 
klubbernes andre bygninger - skal holdes lukket." 
 
Alle aktiviteter instilles indtil der gives grønt lys fra 
myndighederne. 

Best. 

24 Under broen 
Vinter projekt. 

Skitse projekt om under broen udarbejdes. 
Igangsat. Flyttes OP. 

Bli 

25 Bookning af Sauna tider. Det skal være muligt at booke saunauen, Birgit kontaktes. 
Skal være klar når der åbnes op igen. 

BL 

26 Urodinær generalforsamling 2020 Mangler lidt billeder fra windsurf. 
Bestyrelsens beretning laves færdig. 

SN 

27 Rengøring af Badet. Omfang af rengøring skal fastlægges. Vi bruger 
kommunens tilbud indtil evetuelt alternativ er fundet. 

Gro 

28 Næste møde. Tirsdag d. 26 januar 2021.Kl: 19:00. Alle 

mailto:formand@hbsejlklub.dk

