
 Ho Bugt Sejlklub 
Bestyrelsesmøde 
Onsdag d. 14. marts 2016 
kl. 18.00 i Messen 
 
Referant: Bjarne Lindquist 

 
Side: 1/1 

 
 Tilstede: 

Bjarne Lindquist (Referent) 
Carsten Kousgaard 
Martin Jeppesen 
Jesper Fahnøe 
Henrik Melsen Larsen 
Lone Bredgaard Thuesen 
Jan S. T. Nielsen 

Fraværende: Ingen 

Pkt: Dagsorden: Referat: 
1 Godkendelse af referat fra sidste møde 

 
Referatet blev godkendt. 
 

2 Bestyrelsens Forretningsorden, henfør vedlagte bilag. 
Målet er at få forventnings afstemt. 
 

Dokumentet blev gennemgået og følgende er aftalt: 
a. Næste møde aftales som sidst punk på forgående 
møde. 
b. Dagsorden 3 dage før. 
c. Opgavefordeling, udføres løbende. 
d. Referat udarbejdes under mødet. 
e. Økonomiopfølgning. ½ , ¼ årligt Aftales med Martin. 
 

3 KickOff - Detail planlægning. Hoved temaer gennemgåes  
Bådplads. 
Fælles Annonce. 4 skoler. 
Hvilke fester har vi. (Carsten) 
Hvordan er bestyrelsesen opgaver fordelt. (Bjarne) 
Motorbåds kursus. (Per) 
Nye joller. 
 
Organisering: 
Opgaver Annonceres på hjemmesiden. 
- Sommercamp vil vi det. 
 

4 StanderSkift og -Fest - Detail planlægning. Skabelon sendes rundt for arbejdsdagen. 
Festen planlægges af (Carsten). 

5 Sommer Camp (Lone) Vi synes det er en god ide, og vil arbejde med at en sådan 
gennemføres. (Lone) 

6 Opgave liste. Og hvordan får vi solgt opgaverne. Se punkt 2 & 3 (Bjarne) 
8 Nyt fra udvalgene. Fælles annonce hvor alle skoler præsenteres. (Carsten) 
9 Nyt frakommunen.  

    - Udendørs lamper er under udbedring.  
    - Jollepladsen, udbedring af vinterens skader foregår 
som garantisag, Grusvej der er forespurgt på renovering af 
denne.  
    - Nyt vandamatur på Havne Hallen, er udført. 

Solskærmning er under udarbejdelse. (Martin) 

10 Bestyrelsens årskalender, opdatering af denne.  
11 Støtte til eliten, hvad er vores holdning. Ungdomssejler op til 24 år, ydes hjælp. 

Der tilbydes hjælp til at søge sponsorater. 
Der tilbydes start indskud. Ved udvalgte stævner. 
Der oprettes en fond til eliten. 
Der udarbejdes et set retningslinjer til hvordan støtten 
gives. 
Der skal søge direkte til bestyrelse, som tager stilling i 
den enkelte sag. Emnet udvikles i løbet af foråret. 
(Bjarne) 

12 Næste møde 10 maj 2016 klokken 18:30. Sted aftales. 
 


