Bestyrelsens beretning 2017
Endnu et år er gået – igen alt for hurtigt. Heldigvis står vi nu og kigger frem mod en forhåbentlig
super sejlsæson.
Skal vi lige vende blikket lidt tilbage mod 2016, så lad os først kigge på bestyrelsen. Søren valgte I
sensommeren grundet øget arbejde med bl.a. havnen at trække sig fra HB bestyrelsen. Søren siger
selv han har været med i 10år, så jeg synes det er helt i orden nu at trække sig. Selv har jeg haft
fornøjelsen også at arbejde med Søren både I forbindelse med sejlmåling og I forbindelse med
sejlerskolen. Og det samarbejde håber jeg da vil fortsætte. Så stor tak til Søren for al den tid han
hidtil har lagt i klubben.
Vi plejer jo lige at runde de enkelte udvalg/afdelinger vi har i klubben og da sejlerskolen nu har
været nævnt kan vi jo passende starte med den.
Sejlerskole
Som nævnt sidste år lå det mig meget på sinde igen at få gang I vores sejlerskole. Det lykkedes.
5 instruktører var vi. 3 elever hver. Der var et par frafald lige I starten, men de pladser blev
lynhurtigt fyldt op igen. I løbet af forløbet havde vi een aflysning grundet for megen vind men
havde ellers kongevejr hele sæsonnen. Vi afsluttede en vindstille aften med fælles grill på Tunø og
mørke-sejlads hjem for motor.
Nu skal vi bare holde det i gang, men vi skal bruge flere instruktører.
Kapsejlads
Sæsonen 2016 bød på gode forhold for kapsejlerne. Der var 23 tilmeldte både foruden HMIs J80ere.
Af de i alt 17 sejladser blev to aflyst.
Der var ikke tilstrækkeligt med tilmeldte både til Hou Cup, som derfor blev afviklet sammen med
den 10. udgave af Tunø Rundt, en sejlads, der har fået en trofast skare af sejlere udefra, i alt deltog
27 besætninger, heraf kom de 12 fra andre sejlklubber (Fra Juelsminde i syd til Egå i nord)
Hou cuppen blev vundet af Søren Nørgaard (igen) – og Tunø rundt vundet af Claus Dalbøge fra Egå
(igen).
Ligesom Sejlerskolen søger også kapsejladsudvalget hjælpere. André som nu I mange år har udgjort
rygradden af klubbens kapsejlads har valgt at trække sig og overlade pladsen til nye friske kræfter.
Det betyder I praksis at udvalget formelt nu kun består af Svend Erik Nielsen. Så endnu en
opfordring til klubbens medlemmer: Har du lyst til at være med til at sætte dagsordenen for
klubbens kapsejlads aktivitet så er det nu du skal melde dig.
Alternativt har André et forslag om at ud-delegere ansvaret på skift til de deltagende både.
Selv om det ikke er en del af kapsejladsudvalgets fortjeneste så synes jeg da lige vi skal nævne
Niels Thomsens store bedrift: Danmark Rundt – singlehand. (Utroligt han ikke kan finde nogle at
sejle med). Men en flot præstation.
Matchrace
Kva vores fantastiske samarbejde med HMI og Egtmond omkring lån af hinandens både var det i
2016 (og også her i 2017) atter muligt at tilbyde ‘taskesejlads’ i form af matchrace. Matchrace er jo
en lidt speciel variant af kapsejlads hvor to både ad gangen sejler mod hinanden. I 2016 var der lidt
færre HB matchrace sejlere end de forrige år. Tilgengæld kom der flere HMI elever, så alt i alt var
der masser af aktivitet på vandet.

Vi havde desværre en lidt kedelig oplevelse i forbindelse med en utilsigtet bomning, hvor en person
(skipper selv) bliver ramt af bommen. Trods den begrænsede masse der er i en J80’er bom, så
kostede det en hjernerystelse med flere sygedage til følge.
Dette blot som en opfordring til helt generelt at passe på og til at have jeres sikkerheds grej i orden
(Radio, Redningsvest, 1. hjælpskasse mv)
Hidtil har en del af aftalen omkring lån af HMI’s J80’ere været at matchracerne bidrog til søsætning
og afrigning. Denne del ønsker HMI at gøre en del af de unges skoleforløb, så her fra 2017
sæsonnen bliver det endnu lettere at være matchracer i HB regi.
Surfafdelingen
Thomas Bøttern der jo i flere år har været ‘surf-afdelingen’ proklamerede jo allerede ved sidste
generalforsamling at foråret 2016 blev det sidste med ham ved roret.
Siden har surferne kørt et lidt specielt forløb, hvor vi fra bestyrelsens side ikke har vidst noget om
aktivitetsniveauet overhovedet, ligesom de tilbageværende surfere dårligt har vidst der er noget der
hedder Hou Bådelaug eller Dansk Sejlunion.
Heldigvis er vi kommet i dialog og vi arbejder nu på igen at få noget struktureret surf stablet på
benene.
Jollesejlads
Majbritt som nu er stabilt assisteret af Jan Herrman har formået endnu engang at holde små 20 (???)
børn mellem 8 og 14 år (????) fanget omkring vand, vind og sejlads.
Vores jolle grej er meget slidt og der kigges lidt på nyt udstyr. Bl.a. diskutteres det om der skal
satses på nogle to persons joller fremfor så mange optimister.
Material
Når vi nu snakker udstyr så har vi jo også et material udvalg som har påtaget sig ansvaret for
klubbåden, for gummibåden samt det special værktøj der er købt ind til klubudlån.
Ole som pt er formand for udvalget ser rigtigt gerne at yderligere 1 til 2 personer vil hjælpe. Bl.a. i
forbindelse med arbejdet omkring Housa.
Foruden at blive brugt til Matchrace, til sejlerskole samt udlån til HMI, så har Housa kun været
udlånt 2 gange i løbet af 2016.
Aktivitetsudvalget
Endelig så har vi vores aktivitets udvalg. Udvalget, som i praksis pt er manifesteret ved Bent
Andersen, står for alt det der ikke er sejlsport-betonet, men som også er en del af det at sejle og at
være i en klub.
Dvs sociale arrangementer som den nært forestående Fastelavns gåtur eller den årlige Pinseklubtur
til en havn i vores nærområde.
2016 bød på de samme aktiviteter som de tidligere år, men med mindre tilslutning. Bent ser gerne
nye kræfter tager over eller i det mindste byder ind med fornyende ideer.
Så herfra en stor opfordring til at komme på banen hvis du føler klubbens aktiviteter er for få eller
forkerte eller du blot har en rigtig god ide til en klubaktivitet.
Websiden
Som nogle måske har bemærket har vores hjemmeside gennem det meste af efteråret været stort set
ubrugelig, da det kunne tage minutter at skifte fra en side til en anden.
Problemet er blevet løst, men vi nåede inden da at lave et par forsøg med alternative systemer.

Det har længe – også inden vores nuværende hblaug.dk blev langsom – været et ønske at finde en
løsning hvor vi som minimum kan oprette nogle klubmails til aktivitetsudvalg og bestyrelse, og
også gerne noget hvor vi kan opbygge en dynamisk aktivitets kalender.
Desværre har vi ikke i bestyrelsen kompetencen/tiden til at lave et grundigt research på området og
ej heller tiden til at få lavet skelettet til en ny side. Er der et klubmedlem som har evner, tid og lyst
til at påtage sig denne opgave vil vi meget gerne kontaktes af vedkommende.
Epilog
Som det måske fremgår af ovenstående så er klubben stadig aktiv på alle fronter.
Nogle aktiviteter er i en opbygninsfase.
Andre kører lidt på rutinen (det plejer vi konceptet)
Og endelig så er der udvalg som har et akut behov for flere frivillige hænder.
Jeg tænker her på Kapsejlads udvalget, på Materiel udvalget og til dels på Aktivitetsudvalget
Jeg vil derfor gerne, lige som sidste år, opfordre jer alle til at gå aktivt ind i klubarbejdet.
Jeg ved godt at alle tilstedeværende er villige til at give en hånd til en konkret opgave hvis i bliver
spurgt, men vi er nødt til at have et vist kontinuert flow i udvalgene ellers er der pludselig ingen til
at spørge efter jeres hjælpende hånd.
Et afsluttende retorisk spørgsmål:
Bliver dine forventninger til et medlemskab af Hou Bådelaug opfyldt?
Hvis nej – hvorfor ikke?
Husk vi er alle frivillige.

