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Bestyrelsesmøde 
Tirsdag d. 5 september 2017 
kl. 19.00 i Messen 
 
Referant: Bjarne Lindquist 

 
Side: 1/3 

 
 Tilstede: 

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

Fraværende: 
Jesper Fahnøe 
 

Pkt: Dagsorden: Referat: 

1 Godkendelse af referat fra sidste møde. Godkendt. 

2 Ny hjemmeside. 
Lone, Bjarne, Sus, Konge, Søren, arbejder med 
denne. 
Kalender indeholde alle aktiviteter, skal kunne 
filtreres. 
Produkter: 

- Windsurf skole – Voksen og Ungdom. 
- Windsurf skole – Junior. 
- Jolle skole – Voksen. 
- Jolle skole - Junior. 
- Morgenbader’ne. 
- Onsdags kapsejlads. 
- Jolle Kapsejlads. 
- Slalom rækken - Windsurf. 
- Freeride camp. 
- Vinter Svømning i svømmehal. 
- Havsvømning Jylland -> Langli. 
- Sankthans. 
- Sociale arrangementer. 

 
- Stander skift. 
- Prøv fartøjstyper. 
-  

Funktions emails skal oprettes, således at vi lettere 
kan vedlige holde disse. Gamle nyheder gemmes i 
nuværende format, som arkiv. 
Udvalgte sider flyttes over på den nye hjemmeside. 

- HBS-Nyt, alle år. 
- Det nye klubhus. 
- Kapsejlads resultater. 
- Møder. 
- Eventuelt andre sider. 

Telefon numre skal ikke kunne googles. 
 
Hjemmeside artikler/nyheder skal kunne deles på de 
sociale medier. Standard funktion. 
 
Dato på alle dokumenter. 
 
Der udarbejdes indholdsskabeloner som de enkelte 
udvalg skal levere tekst og billeder til. 
 
En form for en kommunikations kanal, hvor man kan 
sælge ting, og søge efter gaster eller ligende. 
 
Der arbejdes på ny hjemmeside. 

2 Jakker. Klubjakker kan stadig erhverves af alle medlemmer 
til kr. 400,-; Ikke medlemmer kr. 600,- 
Træner kan få en ny. 
Carsten sikrer at der er jakker at få. 

3 Kontingent for 2017. Status 2/3 af omkostningerne. Til alle aktiviteter.  

4 Græsplæne i gården, får en behandling topdressing. 
Haveglæde vil gerne udføre opgaven i samarbejde 
med tirsdagsholdet. 

Kontakter dem for at få jord på. 
Tirsdags holdet river og sår. 

5 Motor båds kaptajns bevis.  
Næste kursus, og hvornår håndhæves at kun 
kaptajner må føre jollerne. 

Fra sæsonen 2018 skal alle der fører motor jollerne 
have Motorbåds kaptajns bevis. (Bj@rne) 
Nye kursus umiddelbart efter standerhejsning. 
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6 Speedbåds certificat. Hvor mange kunne være interreseret. (Henrik) 

7 WiFi i klubhuset. Ny antenne er bestilt.  
Kommet men ikke monteret. 

Kører. Ny Vejr PC. 

8 Mobil Pay. Martin undersøger mulighederne, vi vil gerne have 2 
måder der kan betales på. Martin opretter. 

9 Jolle pladsen. 
 
Jord til diget, skal bestilles ca. 4m2. 
Jord til gården skal bestilles 200m2 x 1,5cm = 3m2 

Jord bestilles (Bj@rne) 

10 Forsikring 
 
Hvordan er instruktører og frivillige dækket. 
Hvordan er forældre og lejlighedsvis hjælpere 
dækket.  
Vi vil gerne se en polis og forklaring dertil. Martin 

Martin undersøger. 

11 Koordinering af aktiviteter. Faste hovedaktiviteter planlægges 2 år frem. 
Øvrige aktivitere planlægges i 4 kvartal for den 
kommende sæson. 
Koordinering af aktiviterer, der bliver en 
koordinerings plan. 

12 Esbjerg Strand 
Bjarne er blevet kontaktet af Kommunen angående 
Fiskerihavnsgade 23, planen er at grund og 
bygninger afhændes. 
 
Projektet er reduceret med 1/3 på prisen. 
Opbevaring af joller og værksted bliver ikke aktuelt, 
vi fortsætter med Fiskerihavnsgade 23. 
Kommunen vil arbejde på at skaffe os nye lokaliteter 
til erstatning, det vil på nuværende tidspunkt ikke 
blive på Esbjerg Strand. 

Holder linjen varm. 
 

13 Mere plads på Fiskerihavnsgade 23.  
Der undersøges om vi kan overtage den tidligere 
dykkers faciliteter. Kommunen spørges igen. 

Pris undersøges. 

14 Hjertestarter skal hænges op udvendigt. Fur og Jan laver en plan. 

15 Lys i Magasinet. Der hænges lys op i magasinet, ved sejlnet og over 
opslagstavle. Fur. 

16 Under broen – Magasin for SUP og ligende. Projektet projekteres til gennemførelse i år. 
Bj@rne Finn kontaktes. 

17 Klub Surfer opbevaring. Martin og Carsten kontakterne trænerne for at se om 
det eksisterende system bør forbedres. 

18 Sup og kajakker i sejlklubben. Lone har et indlæg. Under broen vil der kunne opbevares Sup og 
kajakker. 
Klubbens kajakker og sub’s lægges også der. 

19 Booking af udstyr, forslag der understytter bedre 
planlægning. 

Behandles  næste møde. 

20 Planlægning af General forsamling, regnskab etc. LONE – HUSK penge fra kommunen. 
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21 Foil til wind og kite surfer. Carsten kontakter Fur og undersøger hvilket formål 

der skal understøttes. 

22 Tankpasser Martin får åbnet Tankkort. 
Bjarne snakker med Nils. 

23 Næste bestyrelses møde. Torsdag d. 12 oktober 2017 kl:19:00 Messen. 

101 Forslag til næste dagsorden. 
Vinterprogram 
- Førstehjælps kursus. 

 

 


