Forslag til bestyrelsen.
I 2011, bød vi til generalforsamlingen velkommen til 14 nye morgenbadere.
Dette var startskuddet på en ny aktivitet i Ho Bugt Sejlklub.
En aktivitet der gennem de næste mange år udviklet sig stille og roligt, hvilket også var hensigten,
da en sådanne aktivitet i klubben blev etableret.
Men i 2017 tog det fart.
Ved udgangen af 2017 var der 82 Morgenbadere i klubben. Nu ved udgangen af 2019 er der 201
registreret morgenbadere.
Morgenbadere er efterhånden også blevet et lidt misvisende navne for denne gruppe, da der nu
bades fra tidlig morgen til sen aften. Ud over det er der også blevet tilføjet gus arrangementer, så
ledes at saunaen er blokeret af dette, i op til 2-3 gange om ugen i eftermiddags/aftentimerne.
Det har aldrig været meningen, at det der startede med en flok friske mænd og kvinder, der havde
lyst til en dukkert om morgenen, skulle udvikle sig til en form for wellness center, med gus, nogen
af dem nøgen gus, flere forskellige gusmestre og arrangementer, der blokere saunaen for dem der
blot har lyst til at side og hygge sig lidt.
Jeg har på ingen måde noget i mod morgenbadere. De giver klubben en ny dimension og der er altid
folk og liv i klubben. På den anden side ønsker jeg heller ikke at Ho Bugt Sejlklub, forvandler sig til
en morgenbaderklub og et wellness center, med en sejlklub på sidelinjen.
Klubbens kerne består af sejlere, der har sejlads som første prioritet og som har mulighed for at
benytte sig af de andre tilbud klubben tilbyder. Det er en sejlklub og det skal den fremadrettet også
forblive med at være.
Grundet den megen opmærksomhed der i disse år er på morgenbadning, samt mund til mund
spredning om skønheden ved dette, kan man ikke forvente at tilstrømningen af morgenbadere til
Ho Bugt Sejlklub vil aftage i de kommende år.
Da vores nye sejlklub for 11 år siden blev projekteret og efterfølgende opført, blev den projekteret
i forhold til de sejlere der på det tidspunkt var medlem af klubben, samt en forventet forøgelse af
sejlere gennem årene og så en mindre samling morgenbadere. Men den blev ikke projekteret til at
kunne rumme 200 sejlere, 40 ungdomssejlere som vi er nu, (jolle og surf) og så 201 ikké sejlende
medlemmer, som har andre prioriteter en sejlads for deres medlemskab.
Jeg mener at vi med over 200 ikké sejlende medlemmer, har nået et maksimum af disse. Klubbens
faciliteter, ude som inde, kan ikke rumme flere medlemmer.
Når der er pres på, er der max fyldt op i omklædningen og i saunaen.
En begrænsning af ikké sejlende medlemmer, kunne enten være et fastsat max antal af disse. Eller
et max procent ikké sejlende medlemmer i forhold til sejlere (jolle og surf). Dette vil jeg lade op til
bestyrelsen at forholde sig til.

Alt ovenstående, er skrevet med en positiv holdning til ALLE medlemmer af Ho Bugt Sejlklub og
bliver et forsalg vedtaget, hvor antallet af ikké sejlende medlemmer bliver fastlagt og dette ligger
under det, der på nuværende tidspunkt er, er der naturligvis ingen der skal smide ud.
Definition.
Et ikke’ sejlende medlem af Ho Bugt Sejlklub, er et medlem der ikke har Jolle sejlads, der drives frem
af vinden, eller surf sejlads, som første prioritet for dets medlemskab af klubben.
Alt der ligger ud over dette skal forstås som et ikke’ sejlende medlem.
Forslag til afstemning.
Der stilles til forslag:
Bestyrelsen pålægges at fastlægge et max antal ikke’ sejlende medlemmer, der kan være medlem
af Ho Bugt Sejlklub.
Med venlig hilsen
Thomas Krogsgaard

