Ho Bugt Sejlklub
Bestyrelsesmøde
Mandag d. 25 marts 2021
kl. 19.00 Virtuelt
Referant: Bjarne Lindquist

Side: 1/3

Tilstede:
Bjarne Lindquist (Referent)
Simon Nørgreen
Henrik Møller
Gro Thyme
Tommy Lund

Fraværende:
Jan S. T. Nielsen
Uffe Henneberg

Pkt:

Dagsorden:

Referat:

Init:

1

Godkendelse af referat

Godkendt.

BL

2

Stander skift forår planlægning

Udsat til 10 april 2021.
Corona sikker frokost. Finn B.
Aktivitets plan:
- Hente joller. Wayfarer + Optimist.
- Rydde op på pladsen.
- Have arbejde.
- Spillet sættes op.
- Oprydning i Magasinet.
- Under broen – sikker plads.
- Tjek af surfgrej.
- Sydside af jolleplads sikres.
- Opbevaring af Surfbrædder, kan vi gøre noget smart.
Bjarne laver plan. ( Den fra sidst år).

BL

3

Lær at sejle.
Sejler Skole start

Wayfarer: 12 april.
Ungdom: Program afventes.

BL
Henrik

Windsurf tilbud udarbejdes: Program / format?

Gro

SUP: Program. Lasse Clausen kontaktes.

Uffe

Michael Jørgensen kommer med program.

BL

4

Kapsejlads – Onsdags match.

Klub mester skab burde være en fast del.
Surf slalom klubmesterskab. Program.
5

Sejlklubbens profil

Samle udvalgene og få inspiration til klubbens virke.
Der arrangeres en aktivetes udvalgsdag.

HM
Simon

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

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

8

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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9

Stand Up Paddle (SUB)

Udstyret skal bookes, man skal godkendes, der
udarbejdes et sæt regler. Og der skal findes en plads til
dem.
Snakke med Lasse om regler.

GT/
UH.

10

Opgave børs.

Der oprettes en opgavebørs der gøres synlig på
hjemmesiden.

BL

11

Følgebåd navngives og nummeres.

Gøres til stander skift efterår.
Ligeledes inviteres sponsorer til at deltage i
arrangementet. Afventer COVID-19.

SN

ALU-1; ALU-2,
HBS RIB; SubC RIB.
Simon kontakter Ann-Sofie fra SubC.
12

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

13

Motorbåds kaptajn kursus.

Nye kurser i 2021. Afventer COVID-19.

TL

14

Forsikring

Inventarliste og forsikring.
HM/
Der udarbejdes et udkast til dækning af selvrisiko.
GT/
Forsikrings agent kontaktes, for gennemgang af klubbens Alle
forsikringer.

15

Jollevogne
Vinter projekt.

Klubben indkøber 10 stk. Pågår.

TL/BL

16

Ordens regler

Bestyrelses udarbejder et sæt ordensregler.
Ordensregler i kladde kigges igennem og kommenteres,
inden næste bestyrelses møde.
Bjarne læser igennem og kontaker Gro for
implementering.

BL/
GRO
Best

17

Ny hjemmeside

Hjemmeside skabelon er klar, designet vil blive
BL/
gennemgået, og kommenteret. Relevant data vil blive lagt SN/
på.
UH
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

18

Ebjerg Strand

Koordinator Simon
BL kontakter kommunen og forhører hvorledes dette
foregår.

BL

19

Trappe adgang til stranden

Nogle sten skal reorganiseres, udstyr ødelægges når
trappen forceres.
Kommunen kontaktes for mulige løsninger i starten af
april. Vi tester om vi selv kan fikse det med lidt stillads rør
og store koben.

BL/SN
/TL
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20

Opmærkning af udstyr

Klubbens udstyr opmærkes.
Pågår, indtil der ikke er flere klister mærker.
Gennemgang på Standerskifet dag.

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

Under broen
Vinter projekt.

Under Broen er i fuld gang.
Materialer er købt ind. Og opbygning er i gang.

Bli

23

Bookning af Sauna tider.

Det skal være muligt at booke saunauen, Birgit kontaktes. BL
Skal være klar når der åbnes op igen.

24

Rengøring af Badet.

Omfang af rengøring skal fastlægges. Vi bruger
kommunens tilbud indtil evetuelt alternativ er fundet.
Er det med moms? Gro sender til HM.

Gro

25

Næste møde.

Torsdag d. 22 april 2021.Kl: 19:00.

Alle
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Bobler liste
101

Sikkerhed.

Sikkerheds politik oprettes. Vinter projekt.

Bli

102

Hylde ansvarlig.

Der søges gennem Opgave børs.
Standerskift. HM & BL

Bli

103

Klubjakke

Hvornår skal vi have nye.
Simon undersøger muligheder.

SN

104

Velkomst brev til nye medlemmer.

Et velkomst brev med operative informationer til nye
medlemmer udarbejdes. BL tjekker op.

HM

105

Terasse mellem magasin og have.

Forslag indhentes. Søge penge gennem pulje.

Lone
BL

106

Kajak.

Der bygges et kajak stativ til 4 kajakker.
Email sendes – til byggerne, skitse og pris.
Design og bygning er vinterprojekt.

BL

Det er et krav at de personer der ønsker dette selv
deltager med praktisk arbejde.
Afventer UnderBroen projektet.
107

Vedtægter

Gennemgang af vedtægter, Sejlunionen kontaktes, for
juridisk bistand. Forslag for at det kun er sejlere der er
valgbare.
Modellen med Aktive og passive medlemmer lyder
fornuftig.

BL

108

Bestyrelses socialt.

Afventer COVID-19.

HM

