Bestyrelsens Beretning
Ho Bugt Sejlklub Uordinære Generalforsamling
2020

Grundet COVID-19
Generalforsamlingen 2020 er ikke som vi plejer da,
Sundhedsmyndighederne har sat et forsamlings loft på 10 personer.
Derfor har bestyrelsen i denne force majeure situation besluttet at
Generalforsamlingen i år er aflyst og erstattet af denne Uordinære
Generalforsamling. Formålet er at sejl klubben kan driftes under
denne pandemi, målet er at gennemføre så mange punkter som
muligt i hehold til vedtægterne, men undlade de punkter hvor der
skal stemmes.
Tilstede er alle 7 Bestyrelses medlemmer samt de 2 revisorer, plus
referanten fra sidste år.

Morgenbader’ne
Julebad 2019 - med efterfølgende kaffe og rundstykker i messen.
Fuldmåne badning i april – flere sejlere har set fidusen med med det
kolde vand og nogle morgenbadere er begyndt at sejle – det er bare
godt.

Nytårs Kur 2019:
Ca 30 personer var mødt frem til
champagne og kransekage på Terassen.
Nogle var i vandet, nogle kiggede på – et
par hyggelige timer i venners lag.
Arrangementet vil blive gentaget i år
(såfremt pandemien tillader!), så holde
øje med hjemmesiden.

Bank kludder:
Grundet nye regler omkring hvidvaskning belv
Ho Bugt Sejlkubs bank konto, lukket uden at vi
havde mulighed for at betale regninger.
Dette betød at bestyrelsen skulle
sammesætte en stor dokumentations pakke
omkring klubbens virke og foreningens
forhold.
Personlige data og bestyrelsens intigritet,
statsborgerskab og andre personlige data.
Dette blev fremskaffet – og adgang til bank
systemt belv tilvejebragt.
I sidste ende have alle et ønske om at det
skulle fungere – og det gør det nu.

Vadehavets bådklubber:

Ho Bugt Sejlklub er medlem af foreningen Vadehavets
bådklubber. https://vadehavetsbaadklubber.dk/
Vadehavets Bådklubber er et samarbejde mellem
sejlklubberne langs Vadehavet. Samarbejdet blev
etableret i 1993 som en platform for deling af oplevelser
og erfaringer blandt de ca 1600 aktive sejlere i
Vadehavet.
I år blev der lavet en aftale med kommunerne langs
vadehavet om hvorledes området kunne blive
vedligeholdt med sømærker, stager og vager.
Ligeledes var der en del snak omkring foreningerne
havde oplevet Bankers håndtering af overgangen til
Hvidvasknings regler, og det var det samme hele bordet
rundt. Alle foreninger havde oplevelsen af at der var
nogle stramme retninglinjer bankerne skulle leve op til.

Dagmar tærten:
Senior holdet mødes hver evig eneste tirsdag,
mest i Messen var den ugentlige dosis Dagmar
tærte indtages, og skylles ned med....
1.
2.
3.
4.

Arealerne får en kærlig hånd.
Græsslåning.
Vedligeholder og udbedrer, rigtig mange ting.
Aktivitet i havnehallen, hvor vi har jollerne
opmaganiseret for vinteren
5. Ikke at forglemme den legendariske
julefrokost, hvor årets dramatiske hændelser
stiger til nye højder.

COVID-19:
Verdenssundhedsorganisationen, WHO, har
11. marts 2020, erklæret COVID-19-pandemi.
Fredag den 6. marts kom Statsministeriet
med en række klokkeklare anbefalinger på
tiltag, der skal medvirke til at inddæmme
coronasmitte i Danmark.
DIF støtter op om de nye anbefalinger og
opfordrer alle forbund og foreninger til at
gøre det samme.
Ho Bugt Sejlklub, følger
sundhedsmyndighedernes anbefalinger, og
aktiviteter hvor vi mødes sættes på pause.

Esbjerg Idrætsråd:
Ho Bugt Sejlklub er medlem af Esbjerg
Idrætsråd. Der har til formål at at fremme
idrættens interesser i Esbjerg Kommune.
Her bliver der arbejdet tværfagligt omkring
COVID-19 Pandemien, de har kontakt til Dansk
Idrætsforbund, og vil den vej igennem arbejde
for idrætten.
Især er der fokus på at de enkelte foreninger
der er hårdt ramt på økonomien kan få tilskud,
så de kan overleve gennem denne krise.

Forårs arrangementer:
Stort set samtlige arrangementer blev aflyst - ØV.
Og pludselig blev E-Sejlsport en klubaktivitet .

E-Sejlsport:
Og pludselig blev E-Sejlsport en klubaktivitet .

Og Martin Enevoldsen styrede og styrer
aktiviteten med hård hånd.
E-Sejlsport i Ho Bugt Sejlklub
Starter op igen til Januar hvor
Der indtil Standerskift vil være
En sejlads serie, hvor der til
sidst kåres en vinder.

Ny RIB navngives:
Det var ikke muligt at grundet Corona Alligevel måtte vi fejre navgivning af den
nye Rib jolle, det blev ”SUBC-”RIB’en med henvisning til vores sponsor.
SubC-Partner A/S
Jollen er kommet godt i gang, og
Bruges flittigt i løbet af sæsonen.
Sejl og Vind surf skolerne har stor
glæde af den nye jolle, der er
magen til den fik fik for 3 år siden.
Stor tak til alle der har bidraget.

Dagmar tærterne:

Et ønsket gelænder blev gravet
ned og nivileret og diskuteret
og tilrettet. Nu er det på plads.
Super at medlemmerne vil
bidrage med arbejdskraft. Det
er præcis sådan en klub vi
gerne vil have.

Ungdoms jolle sejlerne:
Fik anskaffet 3 stk brugte Tera joller, jollen er
et tilbud til de ungdoms sejlere der er
vokset ud af Optimist jollen. Vi glæder os
meget over initiativet fra Ungdoms sejler
udvalget.

Optimist jolle

Tera jolle

Ny Brugt HobieCat
Sejlklubbens flåde af HobieCat 16 er
fornyet, den jolle der led overlast i
stormen for et par år siden er blevet
erstattet med en nyindkøbt brugt jolle.
Ho Bugt Sejlklub har således nu 2 stk
HobieCat 16, disse skal bruges dels i
sejlerskolen for voksne og dels i
sejlerskole for ungdom. Jolle typen er
meget velegnet til forholdene i
Vadehavet. Og så er den ret sjov.

Onsdags kapsejlads var også COVID-19 plaget
Den traditions rige
kappestrid mellem jollerne
på Ho Bugt måtte opdeles i
2 sæt af 5 både. Hare
starter blev øvet og det
meste af forårs sæsonen
blev voldsomt forstyrret.
Men er man sejler så sejles
der, og det blev der troligt.
Også selv om kulturen
omkring fællesspisningen i
klubhuset var sat på pause.

Jysk Mesterskab i Wayfarer
Igen i år blev der kæmpet om det Jyske
Mesterskab i Wayfarer joller på Ho Bugt.
Traditionen tro var der mødt joller frem fra
hele landet. Der var selvfølgelig æblekage
og rigtigt gode værter. Til vores store
fortvivlelse så blev stævnet vundet af en
Sjællænder, Christian Milert og Kim
Fremlev fra Farum Sejlklub.
Se beretning på:
https://www.wayfarer.dk/News/Show/beretning-fra-jysk-wayfarermesterskab-ho-bugt-sejlklub-15-16-august-2020

På trods af nedlukning.
Windsurferne har været
meget aktive. Klubbens
medlemmer har mødtes på
vandet, for at teste
hinandens form, især når det
blæser!
Se hele videoen her:
https://www.youtube.com/watch?v=QTUhc9Cyylg

Ungdoms sejler skole.
• kæntringsøvelse under sikre forhold i
Hjerting Skoles svømmehal.
• Fælles instruktion.
• Klub Mesterskab

Brev fra Jonas.
En af Ho Bugt Sejlklubs dygtige windsurfer
har for vane at hente lidt medaljer.
Ligesom så meget andet så har min sæson i den grad været påvirket
af covid-19. Jeg har kun sejlet et stævne i DK og to stævner i
udlandet. Jeg ville havde brugt omkring to måneder i udlandet i år,
hvor jeg udelukkende skulle sejle stævner. Jeg har været til foil VM i
Schweiz og de åbne tyskemesterskaber Tyskland. Til foil VM var feltet
det absolut hårdeste jeg nogensinde har deltaget i. Jeg endte som
nummer 9 youth i formula foil ud af 26 - ikke min bedste præstation,
men bestemt heller ikke den værste. I Tyskland gjorde jeg rent bord
og vandt både u21 foil og slalom. I senior blev jeg hhv. nummer 7 og
9. Så alt i alt er det blevet til en smule sejlads i udlandet i år - men
næste år håber jeg dog på meget mere!
Med venlig hilsen
Jonas Thyme

Wind surf skole.
Ho Bugt Sejlklubs windsufskole
har i år lavet lidt om på
formatet. Planen er at træne
når forholdene er tilstede i
stedet for på en fast dag.
Eleverne var blandt andet i Bork
hvor vores samarbejds partner
WestWind har lånt os udstyr.
Det har været nogle rigtig gode
ture hvor læringen og venskab
er gået hånd i hånd.

Langli -> Jylland
• Traditionen byder os
efterhånden at svømme tilbage
til Jylland. Endnu et vel
organiceret og planlagt
arrangement.
• Og jo der var også COVID-19
restriktioner her.
• Opvarmning
• Klar til start
• På vej.

Ny hjemmeside
Bliver til:

Hbsejlklub.dk
HoBugtSejlklub.dk

De sidste tilretninger af tekster
og billeder er ved at blive fikset.
Og Sune Kjellerup har meldt sig
som hjælper til at vedlige holde
indholdet.
Vi glæder os til at se det
endelige resultat.

Det sker
igen når
COVID-19
tillader:

• Havnehallen hver onsdag for renovation af udstyr.
• Voksen jolle skolen mødes mandag kl 18:00. klargøring og
vedligehold af udstyr.
• Badning har højsæson.
• Svømning hver søndag kl 10 -> 12
på Hjerting skole. og hver torsdag 20 -> 21.
• Bobler og noget til 31 december.
• Ny hjemmeside efter nytår.
• Flere vinter arrangementer som vi ikke
kender endnu.
• Stander skift forår og så er vi på vandet igen.
• Vi krydser fingrene for at sæsonen 2021 opfører sig lidt mere
kultur venlig – det kan jeg godt trænge til, jeg ved ikke med
jer?

Tak til alle medlemmer
og udvalg der får denne
klub til at fungere.

