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Bjarne Lindquist (Referent) 
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Pkt: Dagsorden: Referat: 
1 Godkendelse af referat fra sidste møde. 

 
 
Godkendt. 

2 Vedtægter skal opdateres i henhold til ekstraordinær 
generalforsamling og sendes til kommunen.  
 
Bjarne medbringer et kopi vi kan underskrive. 

Denne er underskrevet og sendes til kommunen. 

3 Nøgler til havnehallen skal optælles og information 
skal gives til Esbjerg kommune. 
 
Per Nielsen og Jens Konge som er ansvarlig for 
havnehallen vil lave en optælling. 

Per og Jens vender tilbage. BL. 

4 Opgave liste implementeres.  
 
Bjarne Tager forslag med, som aftalt. 

Fortløbende opgaver flyttes til listen. 

5 Træner jakker.  
Skal vi have en Ho Bugt Sejlklub jakke der kan 
købes af udvalgs medlemmer? 
 
Carsten K. medtager et forslag. 

Der forudbestilles 50 jakker. 10 Damer / 40 Herre. 
Der er et backup lager. 
Disse er klar til standerhejsning 2017. 

6 Låsen til messen er forsynet med en funktion der kan 
holde døren ulåst. I voksen højde er placeret en 
omskifter markeret [Låst - Åben]. 

Testet og godkendt. 

7 Sejl reol til wayfarer joller. Der laves en sejlhylde til klub sejl. Jan. 
8 Organisering. 

 
 

Seneste opdatering er: 
Bådsmand HobieCat: Jesper Janzen. 
Bådsmand Wayfarer Kurst Kutter. Lasse Rønne 

9 Følgebåds kaptajn kursus, de første 6 kurser er 
afholdt. Og der vil efter behov blive oprettet flere. 

Liste over personer der har gennemgået kurset. 
Disse skrives i kartoteket. 

10 Ny følgebåd til erstatning af den røde. 
 
Fonde er søgt til indkøb af ny følgebåd, dette arbejde 
vil fortsætte. Indtil finianceringen er på plads. Der vil 
blive lavet research på type og størrelse. 

Der laves ny kampagne til vinter. 
Udvalg til dette nedsættes. 

11 Bookning af udstyr: 
 
Der er PT. Lavet en mappe indeholdende. 
1 set regler se vedlagt. 
Og kalender for 5 wayfarer plus 1 HobieCat. 

Nye regler pr. 31 august 2016.   
Involverede personer informeres. 
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11 Hjemmeside. 

 
Lone medbringer disposition der blev udarbejdet 28 
juni 2016. Der skal deles ansvar ud med hensyn til 
indhold til de forskellige afsnit. 

Flyttes til næste bestyrelses møde. 

12 Surfevent ved Nationalpark Vadehavet. 
Søndag d. 18. September. 

Martin tager kontakt til Henrik Fur, for at afklar 
formål. Og for at afklare hvilken rolle Ho Bugt 
Sejlklub har i dette arrangement. 

13 NA NA 
14 Næste bestyrelses møde. 27 september 2016. Klokken 18:30. Messen 

 


