Ho Bugt Sejlklub
Generalforsamlings referat 25 november 2021.

Referat fra generalforsamling i Ho Bugt Sejlklub (HBS), afholdt d. 25.11.2021 kl. 19.00.
Sted: Klubhuset - Messen, Sanatorievej 2, 6710 Hjerting, Esbjerg

Der var ca. 65 fremmødte. Bestyrelsen var repræsenteret, med undtagelse af 2 bestyrelsesmedlemmer
herunder: kasseren, Henrik Møller, der grundet sygdom måtte melde afbud. Han deltog dog på Teams
(online). Ligeledes deltog Uffe Hennebjerg ikke.
Bestyrelsesformand Bjarne Lindquist bød velkommen, og fremlagde dagsordenen der fulgte vedtægterne,
der var udsendt sammen med indkaldelsen.
1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog at Søren Lambertsen blev valgt som dirigent.
Salen havde ikke indvendinger hertil og Søren Lambertsen takkede ja til posten.
2. Valg af referent og stemmetællere
Simon Bak blev foreslået af bestyrelsen som referent og herefter valgt, og der blev udpeget to
stemmetællere.
Dirigenten konstaterede generalforsamlingen var lovlig, idet indkaldelse, samt regnskab, var udsendt d. 3.
november. Dirigenten forklarede, at dette er rettidigt, idet det skal være min. 3 uger før afholdelse af
generalforsamlingen.
3. Bestyrelsens beretning (Se på hjemmesiden: 2021-11-25 GF Bestyrelsens Beretning.pdf)
Bestyrelsesformanden lagde ud med at komme med en gennemgang af 2021, der i grundtræk bød på
følgende:
Generalforsamlingen 2020 blev ikke som vi plejer da, Sundhedsmyndighederne har sat et forsamlingsloft på
10 personer grundet Corona. Generalforsamlingen blev aflyst og erstattet af en u-ordinær
Generalforsamling. Formålet var at sejlklubben kunne driftes videre under pandemien.
På den u-ordinære generalforsamling blev der gennemgået så mange punkter som muligt i henhold til
vedtægterne, men undlod de punkter hvor der skulle stemmes. Tilstede var alle 7 Bestyrelsesmedlemmer,
referenten fra året før samt de 2 revisorer.
Sæsonen 2020 / 2021 har været anderledes med masser af restriktioner grundet et Corona. Skiftevis blev
klubhuset åbnet og lukket, og arrangementer blev aflyst. Bestyrelsen har fulgt anbefalinger fra
myndighederne.
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E-Sejlsport:
E-Sejlsport blev til en klubaktivitet, og Martin Enevoldsen styrede og styrer fortsat aktiviteten. E-Sejlsport i
Ho Bugt Sejlklub Starter op igen til Januar, 2022, hvor der indtil Standerskift vil være en sejladsserie, hvor
der til sidst kåres en vinder.

Morgenbaderne:
Badning i vinteren 2021, var noget anderledes end den plejede. Messen og Badet var lukket, men alligevel
fandt man vej i vandet. Omklædning udenfor var en mulighed og heldigvis var der bænke og vand i
udendørs bruseren. Desuden kunne man sidde i læ.

Dagmartærterne:
Seniorholdet mødes stadig trofast hver tirsdag.
1. Arealerne får en kærlig hånd.
2. Græsslåning.
3. Vedligeholder og udbedrer rigtig mange ting.
4. Aktivitet i havnehallen, hvor vi har jollerne opmagasineret for vinteren .
5. Den legendariske julefrokost, hvor årets dramatiske hændelser stiger til nye højder.

”Under Broen” er ved at blive realiseret. Portene er monteret og hylderne er klar. Der frigives plads i
Bådhuset til surfsejl, der kan blive organiseret.
Endnu engang en stor ros til medlemmerne for deres store indsats.

Navngivning af RIB:
Den nye RIB skulle være navngivet, men grundet Corona var det ikke muligt.
Til foråret vil vi holde et Sponsorarrangement. Motormand Glen Ludvigsen er blevet udskiftet og erstattet
af Jeppe Schmiegelow. De blev hyldet med klapsalver fra salen for deres engagement, flid og ihærdighed.

Trodser nedlukning:
Windsurferne har været meget aktive, trods nedlukning og har bl.a. mødtes på vandet for at teste
hinandens form, især idet meget blæsende vejr.
Der blev med projektoren vist en Youtube video, fra én af de mere blæsende dage på vandet.
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SUP, Stand Up Paddel:
Ho Bugt Sejlklub har i 2021 anskaffet 3 stk. SUP’er, med stor begejstring idet medlemmerne nu også kan
komme på vandet de stille dage. Klubben har nu i alt 6 stk.
Disse kan lånes og bookes i Booking bogen i Magasinet, når man er blevet godkendt til at bruge udstyret.
Ungdoms sejler og windsurf skolen:
De kan bl.a. berette om følgende succesfulde aktiviteter i 2021:
• Kæntringsøvelse under sikre forhold i Hjerting Skoles svømmehal.
• Fælles instruktion.
• Klub Mesterskab Windsurfskole.

Der blev uddelt en speciel stor tak til Ole Storjohan, som har været en stor drivkraft i Ho Bugt Sejlklubs
Windsurfskole. Mere en 30 windsurfere har været en fast deltagerkreds.

Sommer Surf Camp:
Sidst på sommerferien afholdte vi et meget succesfuldt Surfcamp, med bl.a. surf, leg og masser af pizza.
Arrangementet var en stor succes.

Ungdomsjolle sejlerne:
De 3 Tera joller er kommet godt i gang og er et godt tilbud til de ungdomssejlere, der er vokset ud af
optimistjollen. Ambitionen for 2022 er at HobieCat også inddrages i ungdomsarbejdet som et spændende
tilbud som kan udfordre de mere øvede sejlere.

Onsdags kapsejlads:
Den traditionsrige kappestrid mellem jollerne på Ho Bugt fortsatte i 2021. Hver onsdag blev der kæmpet
om hvem der var mest snu og havde mest fart i jollerne.

Mesterskaber:
Sejlere fra Ho Bugt Sejlklub, har taget metal til de 3 hovedstævner:
•

Sjællandsmesterskab

•

Dansk Mester skab

•

Jysk Mesterskab

Det er virkelig godt gået!
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Klubbens windsurf-talent Jonas:
Uden tvivl Ho Bugt Sejlklubs dygtigste windsurfer har for vane at hente lidt medaljer. 2021 var ingen
undtagelse og han opnåede følgende fine resultater:
•

U21 DM i slalom, kurs og kombineret slalom/kurs.

•

Han blev nr. 2 i slalom og kombineret slalom/kurs i Open-rækken.

•

Undervejs i DM-serien vandt han stævnet i Kalundborg.

•

Ved U21 VM på Gardasøen blev Jonas nr. 3 og

•

Ved U21 EM på Neusiedlesee i Østrig blev han nr. 5

Jonas har også deltaget i et stævne på de professionelle windsurferes world tour.
I en meget begrænset World Cup serie med kun 3 stævner (kun 2 hvor der kunne afvikles slalomsejladser)
deltog Jonas i stævnet i Bol, Kroatien. Her blev han nr. 22.
På den endelige rangliste slutter han som nr. 45 og den tredje bedste U21 surfer i verden.
Der blev vist en YouTube video, hvor Jonas forklarer om livet på toppen af den Internationale
windsurfscene. Han fik et stort bifald fra salen.

Langli til Jylland:
Traditionen byder os efterhånden at svømme tilbage til Jylland. Endnu et velorganiseret og planlagt
arrangement. Tak de frivillige, der var med til at gennemføre arrangementet med succes.

Nye faciliteter til Badning:
Væksten inden for sejlsport og væksten inden for badning, betyder at vi er vækstet ud af faciliteterne.
Ligeledes har der været en række farlige episoder hvor sejlere har været ved at påsejle de badene grundet
svær synlighed.
Ho Bugt Sejlklubs bestyrelse har deltaget i mere end 20 møder, for at finde en løsning. I samarbejde med
Morgenbadningsudvalget og Esbjerg Kommune, er vi ved at finde en ny lokation til denne aktivitet.
Fysisk adskillelse af badning og sejlads giver sikkerhed og tryghed for alle!

1. Prioritet:

Ved badebroen ved lysstien

2. Prioritet (midlertidig):

Ved Parkeringspladsen ved den flydende badebro. Eller I nærheden heraf.

Side: 4 / 10

Ho Bugt Sejlklub
Generalforsamlings referat 25 november 2021.

Hjemmesiden HoBugtSejlklub.dk
Det har været et stort job og indholdet er ved at være på plads. Opdatering af grafisk udtryk har vi indledt
samarbejde med, Unseen studio.
Der bliver bl.a. arbejdet på Hjemmesiden i forbindelse med installation af et Web kamera der kommer til at
Live-streame fra bådpladsen ud for klubben.

Det sker / kommende aktiviteter.
• Havnehallen hver onsdag for renovation af udstyr.
• Voksenjolleskolen mødes mandag kl 18:00. klargøring og vedligehold af udstyr.
• Badning har højsæson.
• Svømning hver søndag kl 10 -> 11 på Hjerting skole. og hver torsdag 20 -> 21.
• Bobler og kransekage den 31. december.
• Flere vinterarrangementer som vi ikke kender helt endnu.
• E-Sejlads fra januar.
• Kapsejlads – workshop, fra januar, 2022.
• KickOff til februar, det er der udvalgene mødes koordinerer, og rekrutterer.
• Stander skift forår og så er vi på vandet igen.

4. Fremlægning af foreningens regnskab
Grundet sløjhed (dog ikke Corona) var kasseren ikke til stede, men det lykkedes dog med succes at han
kunne fremlægge årets regnskab via Teams på klubbens projektor.

Klubbens indtægter udgjorde i 2021 kr. 377.751,- . Dette var lidt mere end det budgetterede beløb (kr.
327.500,-) Denne forøgelse skyldes primært at bestyrelsen var valgt at passivposten vedr. udleverede
nøgler er taget ud af ligningen. Denne post har hvert år skabt mere forvirring end gavn.
Ligeledes sæsonen 2020/2021 igen været præget af væsentlig færre klubaktiviteter (grundet Corona)
hvilket tydeligt kan ses på omkostningerne (udgift 5.243,- mod budgetteret 44.500,-)

Det blev fremlagt at periodens resultat udgjorde et overskud på kr. 35.420,- hvilket blev vurderet som
meget tilfredsstillende. Klubben har en solid økonomi.
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Dette skal ses i forhold til:
•

Der er blevet indkøbt en del nyt materiel

•

Udgifter i forbindelse med reparation af optimistjolle efter skade pådraget under stævne

•

Indkøb af Foil samt surfsejl

•

Indkøb af klubartikler / merchandise til videresalg

•

Indkøb af radio for at højne sikkerheden på vandet

•

Indkøb af 2 nye plæneklippere

•

Indkøb af materialer til ”under broen” projektet

•

Der er hensat 42.550,- til indkøb og reparation af optimistjoller pga. øremærket sponsor tilskud fra
Grethe M-. Justesens fond!

Der blev fra salen rejst spørgsmål til bestyrelsen hvorvidt der muligvis burde være differencerede
kontingenter afhængig af hvilke aktiviteter man benytter i klubben, f.eks. sejler, windsurfer, bader etc.
Bestyrelsen redegjorde for at dette ikke er i tråd med klubbens hold-ånd om at være én stor samlet klub
hvor alle betaler et lavt kontingent. Ligeledes ville det være besværligt at differencere, idet mange
medlemmer benytter flere forskellige aktiviteter. Der blev også nævnt at der i tillæg til kontingent betales
separat for jolleplads, hylder samt sejlerskoler.
Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt af generalforsamlingen, efterfulgt af en pause på ca.
20min.

5. Fremlæggelse af budget for 2021
Budgettet for 2022 var ikke udsendt med indkaldelsen, men blev fremlagt af bestyrelsens kasserer Henrik
Møller.
Budgettet afspejlede, at der for 2022 er estimeret et resultat på ca. kr. -94.000,-. Budgettet er baseret på
indmeldinger fra klubbens udvalg samt nødvendige tiltag og projekter.
Det estimerede underskud blev forklaret med at der ville komme en række udgifter primært med:
•

Ny hjemmeside (udgift ca. kr. 10.000,-)

•

Afsat flere midler til at fastholde windsurfaktiviterne

•

Ny bådmotor til en af følgebådene (udgift ca. kr. 20.000,-)

•

Afsat ca. kr. 34.000,- til istandsættelse af wayfarerjoller Der er afsat penge til afslutning af projekt
”under broen” (udgift cirka 65.000,-)
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Fastsættelse af kontingenter
Bestyrelsen foreslog at kontingenterne skal forblive uændret, hvilket blev enstemmigt godkendt:
Seniormedlem (24år og derover)
Juniormedlem (under 24år)
Kontingenttillæg:
Jolleplads
Magasin hylde stor
Magasin hylde lille
Stor Ungdoms jolle
Stor Ungdoms surfer
Skole Voksen jolle
Skole Voksen surfer

kr. 700
kr. 400
kr. 500
kr. 500
kr. 300
kr. 500
kr. 500
kr. 500
kr. 500

7. Indkomne forslag
Bestyrelsen er blevet gjort bekendt med at klubbens vedtægter er i strid med Folkeoplysningsloven, hvorfor
bestyrelsen fremsatte følgende forslag til ændring af vedtægterne:

$8 stk.1) Bestyrelsen består af syv medlemmer, der vælges på generalforsamlingen for to år ad gangen.
Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen skal vælges blandt de medlemmer over 18 år, der er ejere af et
sejldrevet fartøj eller på anden måde repræsenterer aktive sejlere eller surfere i klubben.
Ændres til:
Bestyrelsen består af syv medlemmer, der vælges på generalforsamlingen for to år ad gangen. Genvalg kan
finde sted.
Bestyrelsens medlemmer vælges ud fra 3 hovedinteressegrupper (A; B; C) efter nedenstående
fordelingsnøgle:
A. Sejlere (sejldrevne både)
3 stk. bestyrelsesmedlemmer.
B. Surfere (sejldrevne surfboards) 2 stk. bestyrelsesmedlemmer.
C. Øvrige
2 stk. bestyrelsesmedlemmer.
Såfremt en af ovenstående hovedinteressegrupper ikke kan stille med kandidater, suppleres der op fra de
øvrige hovedinteressegrupper.
Dette blev modtaget med et spørgsmål fra salen, som lød på:
Hvordan definerer man hvilken gruppe man tilhører?
Spørgsmålet blev besvaret af formanden som lagde vægt på at klubben skal være én enhed - et stort
fællesskab med sammenhold, uden opdelinger og grupperinger.
Ligeledes supplerede formanden med at der i klubben ikke er tvivl blandt klubbens medlemmer om hvilken
aktivitet ens hjerte banker for.
Fra salen blev der nævnt at der var en gruppe morgenbadere, som havde kontaktet kommunen, med
henblik på at få delt råderet over faciliteterne på Sanatorievej 2, uden om klubbens bestyrelse. Episoder
som denne bidrog absolut ikke til et samlet fællesskab.
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Bestyrelsen var bekendtgjort med episoden, og fortalte at der siden var blevet arbejdet ihærdigt på at
inddrage alle de pågældende parter så der kunne opnås en positiv dialog og blive arbejdet konstruktivt på
en løsning der tilgodeser alles interesser.

Dirigenten tog herefter ordret og opridsede reglerne vedr. ændring af vedtægterne: For at klubbens
vedtægter kan ændres af generalforsamlingen, skal 1/2 af klubbens medlemmer være fremmødt. Det
konstateredes hurtigt at dette ikke var tilfældet. Såfremt der ikke har været 1/2 af de stemmeberettigede
medlemmer til stede, men forslaget er vedtaget med 2/3 af de afgivne stemmer, kan forslaget vedtages på
en ny generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer uanset antallet af fremmødte.
Afstemningen viste at 2 stemte imod og resten stemte for.
Bestyrelsen vil derfor indkalde til en ekstraordinær generalforsamling i 2022.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Bestyrelsen fortalte at Uffe Hennebjerg desværre har valgt at udtræde fra bestyrelsen. Salen klappede for
Uffes indsats. Uffe var desværre ikke til stede til at modtage de rosende ord.
Bestyrelsen foreslog Sune Kjellerup til at overtage denne bestyrelsespost.
Sune berettede efterfølgende at han selv var et aktivt medlem af klubben, og havde været medlem i 15 år.
Han var både surfer, bader og benyttede sauna/gus faciliteterne. Han mente desuden at han havde en
gunstig alder og som følge deraf masser af energi og drive.
Sune blev efterfølgende valgt til bestyrelsen.
Der var ingen andre der ønskede at stille op.
Simon Nørgren meddelte at han gerne vil fortsætte i bestyrelsen, og blev genvalgt.
Gro Evensen Thyme, modtog ligeledes genvalg, og snupper 2 år mere.

Hans-Henrik Riber samt Jens Christian Kloster blev valgt som suppleanter for 2022
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9. Valg af revisor og revisorsuppleant
Per Vilstrup samt Ole Bank blev valgt som revisorer for 2022.
Jesper Jansen blev valgt som revisorsuppleant for 2022.
10. Eventuelt
Debatten med gruppen der havde taget kontakt til kommunen uden om bestyrelsens viden blev
genoptaget og en taler fra salen berettede om en historie som mindede ham om episoden med
morgenbaderne.
Kort fortalt var det hypotetisk set som en fremmede mand, der bliver budt på aftensmad af en venlig
familie, som kun vil ham det godt. Dette blev efterfølgende til mange måltider, og en dag ville manden
gerne benytte sig af familiens bil. Det blev efterhånden til mange køreture. Manden betragtede med tiden
bilen som sin egen. Manden begyndte bid for bid at overtage den venlige families goder og faciliteter.
Historien var en refleksion af ovenstående tilfælde, hvor man inviterer og efterfølgende bliver gradvist
overtaget.
Bestyrelsesformanden tog ordet og forklarede at nu skal energien bruges på at tænke fremadrettet og ikke
dvæles ved tidligere uheldige episoder. Han pointerede endnu engang at alle aktiviteter i klubben skal ses
som en stor fælles enhed, hvor alle medlemmers interesser går hånd i hånd.
Denne kommentar medførte stor klapsalve fra salen.
Fra salen blev der nævnt at der havde flere farlige episoder grundet det stigende antal badere ved
sejlklubben. Herunder primært episoder hvor surfere som kommer med stor fart har vanskeligt ved at
spotte at der badene i vandet.
Der blev rejst spørgsmål til hvad der skal gøres af tiltag for at undgå at kommer uheld.
Et af forslagene fra salen er at de badende eventuelt skal bære farvestrålende badehætter. Flertallet mente
at dette ikke er en holdbar løsning idet der også kommer mange andre badere end dem der er medlemmer
i sejlklubben.
Bestyrelsen nævnte, at der jo netop arbejdes på andre løsninger der tilgodeser alle medlemmer, hvor den
optimale løsning som nævnt vil være lokationen ved lysstien.
Der blev rejst et spørgsmål fra salen lydende på, hvorfor det er bestyrelsen der skal bruge energi på at finde
evt. ny lokation til morgenbaderne. Om de ikke selv burde sørge for dette.
Bestyrelsen besvarende spørgsmålet med, at klubben jo netop gerne vil hjælpe og varetage alle klubbens
medlemmers interesse. Der blev i samme forbindelse opfordret til at baderne også deltager i evt. møder
med kommunen.
Herefter nævnte bestyrelsen at klubben har arbejdet på at lave T-shirts med klublogo samt anden
merchandise der kan købes af klubbens medlemmer. Eksempler på disse er ophæng i glasskabet.
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Dirigenten hævede Generalforsamlingen ca. kl. 21.30 og gav ordet til formanden, der takkede for god ro og
orden og meddelte, at der nu var gløgg og æbleskiver til de fremmødte.

Underskrifter for referatet:
Bestyrelsesformand:
Bjarne Lindquist

_______________________

Dato __28__ / ___december 2021___

_______________________

Dato _____ / _____________

_______________________

Dato _____ / _____________

Dirigent:
Søren Heide Lambertsen

Referent:
Simon Bak
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