
Dagsorden til konstituerende HB-møde den 27. januar 2020. Kl. 19.00 i KH’s klubhus 
 
Til stede: Torben Søndergaard Nielsen, René Nielsen, Søren Svarrer, Jesper Johansen, Frank Nielsen,  
Erik Hansen 
 
Afbud: Jan Christoffersen, Nils Johnsen 
 
1. Godkendelse af dagsorden, Godkendt 
2. Godkendelse af referat fra HB-møde den 7. januar 2020, Godkendt 
3. Tilbageblik på HGF den 20. januar 2020, TSN, det gik godt og der var god stemning. TSN har modtaget en 
opfordring fra Lars Fischer om at finde en anden ordstyrer, men HB mener godt at HB kan stå inde for Hans 
Fossing. FN mener at Hans ikke selv skal svare på spørgsmål. HB beslutter at være enige om at Hans er et 
godt valg som dirigent og at Hans på god vis var med til at skabe en god stemning på HGF. 
4. Konstituering af 

a. Næstformand, Nils Johnsen 
b. Referent, Søren Svarrer 
c. Kontakt- og ansvarsperson til 

i. Kran- og beddingspladsudvalget, René Nielsen 
ii. Aktivitetsudvalget, Nils Johnsen 
iii. Sejlerskolen, Frank Nielsen 
iv. Kapsejladsudvalget, Jan Christoffersen 
v. Svømmeudvalget, Jesper Johansen 

5. Fastlæggelse af forretningsorden for HB, TSN har fremsendt den gældende forretningsorden via mail, 
denne godkendes af HB 
6. Påmindelse og overordnet planlægning/uddelegering af eksisterende opgaver 

a. Konsekvensændring/rettelse af vedtægterne pba. HGF beslutningen om at ændre §5 og 
    §6., TSN påtager sige denne opgave 
b. Tovholder for hjemmesiden, Erik Hansen, Jesper Johansen 
c. Tovholder for sagen om NSK’s konsekvenser af NK’s udflytningsplan for NH., TSN 
d. Tovholder for pumpestation i Inderhavnen til tømning af holdingtanke, JC 

7. Planlægning af 
a. HB-møder i 2020 + jan. 2021. Forslag: den 25/2, 31/3, 28/4, 26/5, 25/8, 29/9, 27/10, 
24/11, og den 12/1 2021 alle dage kl. 19 i KH’s klubhus, Vedtaget 
b. Standersætning (i Inderhavnen) – 19. april kl. 14.00 i IH, Vedtaget 
c. Standernedtagning (i Kanalhavnen) – 25/10 kl. 14.00 i KH, Vedtaget 
d. Julegløgg den 6/12 kl. 14.00 i KH, Vedtaget 
e. Nytårskur 2021 den 3/1 kl. 14.00 i IH, Vedtaget  
f. HGF januar 2021. Forslag den 25/1, Vedtaget 

8.Telt på vinterpladsen, EH har modtaget besked fra Kim Svare, at han har solgt sin båd. KS har også opsagt 
sit andelsbevis, men ønsker stadig at være medlem af klubben. KS vil dog gerne beholde sit telt/hus på 
vinterpladsen. Det giver lidt problemer i forhold til reglerne for brug af vinterpladsen. HB mener ikke at 
dette kan tillades i forhold til gældende ordensregler stk. 3.1. Det besluttes, at Kim kan overdrage(sælge) sit 
telt til en anden bruger, eller nedrive teltet. Hvis teltet overdrages til en anden, skal den nye ejer gøres 
opmærksom på at der er en aktuel byggestopsag.  
9.Evt. FN, i forhold til sejlerskolen har FN spurgt Trygfonden om redningsveste, Trygfonden vil sponsorere 6 
stk. selvoppustelige veste.  De gamle veste blev afprøvet sidste år, og der var nogle stykker som blev 
kasseret. Jens Bloch indkøbte nogle almindelige svømmeveste, så der er redningsveste til 1 båd.  
 

Referent: Søren Svarrer 


